


MAÍRA E A CRÍTICA 

MAÍRA: " esse milagre estético em que 
Darcy Ribeiro se consagra como o primeiro 
dos nossos cientistas sociais a conseguir ser, 
ig ualmente, um de nossos maiores romancis
tas. E mesmo poeta ... Os trechos de lirismo 
parecem páginas no Cantico dos canticos" . 
( ... ) " As figuras de lsaías que voltou a ser Avá, 
e de Alma que fugiu da civiliza9áo carioca de
pois que perdeu o pai e sentiu o fastio de toda 
a experiencia mais devastadora. da d rog,a a 
subversáo impotente, representam de modo 
estupendo (desculpem o adjetivo, mas esse 
encontro do eterno masculino e o eterno fe·· 
minino, nas selvas mais inóspitas de nossos 
sertóes, é realmente empolgante e pede adje
tivos vulgares e subconscientes). esse contato 
porventura insolúvel mas perenemente d ramá
tico entre o mundo superdesenvolvido e o 
mundo primit ivo. náo se desenrola apenas na 
periferia de nossas fronteiras geográficas, mas 
no amago de nossa alma brasileira no que tem 
de mais patético e profundo" . 

- Tristáo de Athayde, no Jornal do Brasil e Pas
quim. 

" Amor puro? ... Um amor realizado na vigí
lia do desejo recíproco. Eu diria até na fórmula 
apresentada por um dos mais deliciosos ro
mances aparecidos modernamente no Brasil e 
que é MAi RA de Darcy Ribeiro". 

Antonio Houaiss, no Jornal do Brasil. 

" ... Este é um livro escrito por máo de mes
tre, sem qualquer vacila9áo ou incerteza de 
estreante. Na estrutura , na linguagem, na 
composi9áo, na harmonia d9S diversos planos 
narrativos, no entrecho, MAIRA é um romance 
feíto com arte e requintes de artesáo consu
mado ... " " ... o leitor está convidado entusiasti
camente . a ler MAÍRA ... Náo tenho dúvida de 
que dará a sua inteligencia um alimento de 
rara categoría, nesse nosso tempo de tantas 
contrafa9óes publicitárias e consumismo lite
rário manipulado por interesses suspeitos" . 

Moacyr Werneck de Castro, em Opiniáo. 
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COSÓdos 
Pacus 

GENEALOGIA MAIRUM 

Casa do 
Careará 

Casa do 
-laguar 

. ~ 

A o~a Putir da casa do jaguar pariu a on~a Moitá que pariu a o~a 
Pinu que pariu a o~a Mbiá que pariu a on~inha Putir para com~ar 
tudo de novo. 

laci, da casa dos carearás, p~riu a gaviá luicui que pariu a gavia Nu
miá, que pariu a gaviá lnimá, que há de parir a netinha da gavia 
laci para come~ar tudo outra vez. 

Uruanta, tuxaua da casa do jaguar, deu ao aroe Uirá dos carcar~s a 
sua irma Putir para nela gerar on~as e recebeu a laci, irmá de U irá, 
para nela engendrar a sucessáo dos carearás. ·; 

Anaca, tuxaua da casa do jaguar, cumprindo a tradi~áo, tomou como 
mulher a gavia luicui para nela gerar novos gavióezinhos e deu ao 
aroe Remui, da casa dos carearás, a sua irma Moitá para nela gerar 
oncinhas. 

T eró da casa dos carearás, seg u indo a tradi~Ao, tomou Pinuarana dos 
jaguar e nela gerou para a casa das on~as, a Jaguar e a Mbiá. Mas. 
rompendo a trad i~&... em lugar de fazer a sua irmá Numiá esperar o 
desaparecido Avá, a entregou a Cosó da casa dos pacus, como tra
to de que ela só geraria gente careará, para a casa do jaguar. 

Assim é que o pacu Cosó engendt.ou em Numiá dos carearás a lnimá 
e a Náru. Há quem duvide que Náru possa um dia ser aroe e gerar 
um tuxaua. Mais duvidoso ainda é que sua irma tn imá, haja de pa
rir o futuro aroe. 
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A MORTA 

-N1NGUÉM entende este gringo - diz o delegado. 
- Veio esta manha com um bói do Hotel Nacional e fez 
uma confusao danada. É suí~o: examinei o passaporte 
dele. Disse que viu uma dona morta numa praia do lpara
ni. Com os diabos! Morre gente aqui a toda hora e eu te
nho que tomar conta desta defunta que morreu a mil qui
lometros. Mandei chamar voce, Noronha, porque sei que 
faia francas. (Nao senhor, só ingles.) Ou isso, quero é ver 
se voce descobre o que este gringo quer. Desconfio da 
história dele. (0 gringo náo terá matado a tal mulher?) Sei 
lá! Disse que era loura e nova. Branca que nem ele! Uma 
morta assim no lparana é coisa nunca vista! Voce nio 
desconfia? 

Horas depois, Noronha dá seu relatório verbal: 

- Falei com o homem. doutor. Nio foi preciso intér
prete. Ele arranjou uma mo~a lá do hotel que tra~ um fran
cas perfeito. Conversamos muito. Veja o que apurei: o ho
mem é suí~ mesmo. (Pois claro, que novidade! Se eu vi 
o passaporte dele!) E é naturalista. Quer dizer, subiu com 
uma expedi~io científica de Belém até aquí. filmando for-
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miga. (Formiga?) Sim senhor, formiga! O homem é- deixa 
eu ver aqui - ecólogo-entomologista: estuda os insetos 
no ambiente deles. (Que é que isto tem que ver com a mar
ta?) Nada nao! Só explica por que ele andava por aqueles 
ermos. Viu mesmo a dona marta na praia. Nua. (Nuela?) 
Pois é! E branca e com menos de trinta anos. Marta pari
da. (Parida? Vixe!) Os gemeos para fara (Geme()s! Entao 
era parto duplo?) Pois é, e nao estavam podres ainda nao~ 
Mas já havia formiga andando por cima dela. (Que tanta 
mexida de formiga é esta, sió!) Ele, o suígo, filmou tuda, 
mas nao fotografou. (E voce apreendeu estes filmes, No
ronha? É a prava! Precisamos deles.) Nao apreendi nao 
senhor, doutor' Ramiro. A mo<;a explicou que é filme su
percolor que nao se pode revelar aquí. Nem no Río. O ho
mem prometeu revelar e ampl iar em fotografías algumas 
cenas da marta e do conjunto para mandar depois. 

Doutor Ramiro levanta-se da cadeira e avanc;a para 
o delegado auxiliar: 

- Nada disto, Noronha. Eu quero o filme, senao pren
do este gringo. Voce nao ve que a história dele está mal 
contada? Eu nao nasci ontem! Ou bem ele matou a mulher 
e nao tinha porque cair aqu i para denunc iar. Ou bem a 
mulher nao foi matada coisa nenhuma, homem. Morreu 
de parto. Urna prai~ do lparana é lá lug~r para se pari r? 
E ainda parir gemeos? O que ele quer, 1 á sei, é licen<;a 
para levar para fara este filme da loura marta do lparana, 
comida pelas formigas dele. Voite lá! Apreenda o filme ou 
prenda o gringo. Ele quer nos desmoralizar lá fara no es
trangeiro. Nao consintof 

- Doutor Ramiro, veja bem ... Este homem tem licen
<;a do governo para andar por onde bem quiser. Eu vi! E a 
lataria de filmes dele é um despropósito. Se quiser, pode 
nos dar urna lata qualquer. ·E é como o senhor mesmo dis
se: ele nao tinha por que denunciar. Veio aqui é porque 
os suíc;os sao assim : tem que contar ao pai ou a autorida
de tuda de esquisito que veem. 

- Veja lá, rapaz. Ele se larga com as pravas e nós 
ficamos na mao. Se, amanha, verif icamos que ele tem cul
pa, quem vai conseguir a extradi<;ao? 

- O senhor é quem sabe, doutor. Posso prender o 
homem e apreender a lataria e as máquinas também. Mas 
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vai dar um escandalo danado. Nao seria rhelhor tomar o 
depoimento do suíc;o? Um depoimento em regra. Aliás, ele 
vem aqui hoje as 4 horas para o depoimento. Vem junto 
com o cónsul. · 

Hoje, día 10 de Janeiro de 1975, compareceu a esta 
Delegacia o abaixo assinado Peter Becker, cidadáo suí
<;o do cantao de Base/, para declarar, a bem da Verdade 
e da Justi<;a , o que viu no dia 26 de outubro de 1974, nu
ma praia do rio lparaná, próxima da aldeia dos índios Mai
runs: chegando aquela praia na madrugada do referido 
día, em companhia de um prático de nome•Joaquim Quin
zim e de seu colega, F. Huxley O'Thief, viu o que segue. 
Sobre a praia, distante vinte metros aproximadamente da 
linha-d' água, jazia, em decúbito dorsal, uma jovem mu/her 
branca, meio despida, com o corpo pintado de tra<;os ne
gros e vermelhos, formando linhas e círculos. Dita mu/her 
tinha as pernas abertas e entre as coxas se podia ver um 
duplo feto, quero dizer, dois nascituros do sexo masculino 
ainda envoltos na placenta e ligados a mae pelos cordóes 
umbilicais. Verificou que a mu/her estava morta - ·corpo 
trio e rigidez cadavérica - bem como os fetos. Verificou 
também que e/a sangrara durante o parto. Verificou ainda 
que tinha na testa um pequeno sinal de machucadura an
tiga , c icatrizada. E, ademais, que tinha as faces , as máos e 
as pernas marcadas por arranhóes em estrías, alguns dos 
quais meio infeccionados. Estas últimas constatayóes é 
que o levaram a crer na hipótese de um crime. Deseja de
clarar, porém, que nao é apenas por esta razao que pro
cura a autoridade competen(e para fazer a presente de
n.úncia (retifico) comunica<;áo. O faz, dado o extraordiná
no do fato de deparar com aquela mu/her branca, morta 
no curso de um parto duplo, numa praia deserta , próxima 
a uma aldeia de índios selvagens. Para completar esta co
munic~<;ao , o depoente declara que ele e seu coinpanhei
ro es~1veram com os referidos índios. Eles próprios se 
aprox1maram da praia, provavelmente ao ouvirem o ruí
do_ de um barco é! mt>tor que aproara' ali. Cre que assim 
fo1 porque os indios ·manifestaram maior surpresa, diante 
da defunta, do que diante deles. Fizeram um enorme ala-
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rido atraindo grande número de homens e muíheres. que 
vieram correndo da aldeia. a uns quinhentos metros de dis
tancia, atrás das dunas. Os indios, ao chegar, acercaram
se do corpo comentando vivamente, em sua língua, de que 
o informante nao entende nada. A certa altura, as mulhe
res indígenas comeyaram a arrancar os próprios cabe/os, 
chorando e lamentando com mostras de grande sentimen
to. Uma delas, ao encontrar (o informante nao sabe onde) 
uma queixada de piranha, passou a arranhar com a ser
rilha de dentes a sua própria cara, os brayos e pernas, san
grando abundantemente. As outras mulheres, seguindo 
o exemplo, tomaram da mesma mandíbula para se dilace
rarem também. Passada uma hora, ta/vez, desta reayao 
selvagem, vieram alguns homens com uma rede em que 
puseram, primeiro, os fetos (natimortos), depois a defun
ta saindo rumo a aldeia. O informante e seus companhei-

' ros ficaram ainda algum tempo na praia, procurando ob-
ter informayóes, mas só as crianyas lhes dava_m alfJuma 
atenyao e estas nada sabiam da língua brasileira. Ma1s tar
de quando foram a aldeia~ o corpo já nao estava ali. Segun
do informayao dada pelo senhor Quinzim, que tratara 
antes com aqueles indios e podía entende-los, a morta ha
via sido levada para o cemitério indio que fica junto a al
deia antiga, tres quilómetros ao norte. Sendo o que tem a 
declarar, o depoente se coloca a disposiyao das autorida
des brasileiras para quaisquer informayóes adicionais, tan
to pessoalmente, quanto através do senhor Max Piaget, 
cónsul da Suí~a. que também firma o presente documento. 

- O caso é feio, doutor Ramiro. Que é que o senhor 
vaí fazer? 

- Sei lá, Noronha. Gringo só serve pra aporrinhar. 
Onde já se viu urna história destas? E pra que diabo ele 
veio fazer a denúncia justo aquí, em cima de mim? Bem 
sei que ele voou direto de Naruai para Brasília. Mas podía 
ter deixado esta história para contar lá no Río. E voce, No
ronha, que idéia me dá, sió? Prá mim nao há crime nenhum 
a investigar: a dona morreu foi de parto mesmo. Como tan
tas. lsto aquí é alguma Suí9a? 

- Temos é que chutar jsto, doutor. O melhor é tirar 
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um translado da denúncia, fazer um ofício de encaminha
mento e mandar pra frente. Nao sei pra onde. Que tal a 
Fundac;ao Nacional do Índio? Na minha opiniao ... 

- Era só o que faltava ... Que é que eles tem a ver 
com isto? Ou voce pensa que os índios mataram a gringa 
e depois caíram naquele berreiro pagao só pra impressio
nar o suíc;o? Nada disso! Vou mandar é pro Ministro da 
Justic;a, general Cipriano Catapreta. Fac;o um servi90 lim
po e ponho a morta na mao de quem é competente para 
apurar. Apurar, inclusive, se os índios foram os culpados. 
Só o general-ministro pode sair desta. O Código Civil de
clara que os índios sao pródigos - como os menores, os 
alienados e as mulheres casadas - quer dizer, irrespon
sáveis perante a lei; quer dizer: inocentes. 

- Eu só quero é ver como isso vai acabar. Nao po
demos é ficar com esta brasa na mao. Ainda bem que o tal 
cónsul assinou como 1estemunha. 

- Fac;a o ofício de encaminhamento, Noronha! E co
loque nele que eu fiz o tal cónsul assinar para estarmos em 
condi96es de responsabilizá-lo, a qualquer tempo, se for 
apurado que o suíc;o tem culpa. Doutor em formiga, urna 
figa! Andava era bisbilhotando pelo interior, naturalmente 
procurando algum minério. Nao sou besta para acreditar 
que as form igas do Brasil sejam assim tao importantes que 
saia da Suíc;a urna expedic;ao somente pra filmar formi
gueiro. 

O doutor Ramiro roda a poltrona como se quisesse 
levantar, para encerrar a conversa. Noronha entende e vai 
saindo. 

_:_ O senhor tem toda razao , doutor, toda razao! 
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ANA CA 

A casa dos homens ferve de gente: homens, mulhe
res, crianc;as. Vivos e mortos. Todos os mairuns estao 
aqui. Os vivos, surpresos, de pé ou sentados, olham o 
velho tuxaua que está acocorado na frente do aroe, bem 
no meio da casa enorme. Os mortos, entrame saem esvoa
c;ando em círculos que sobem do baíto para o alto do céu. 
Só sao visíveis aos olhos do aroe, sentado no seu banqui
nho-gaviao de duas cabe<;as. 

Todos estao aqui. Vem a chamado de Anaca, o tuxaua. 
Ele terá alguma coisa muito importante a dizer! Nunca, ex
ceto nos grandes cerimoniais, mulheres e crianc;as entram 
no baito. Nunca jamais. Hoje todas elas estao aqui, e tam
bém as crianc;as. Os mortos também estao presentes, como 

. sempre, mas hoje em maior número, entrando e saindo ra
pidamente. 

- Sim, mandei chamá-los, diz o tuxaua em voz bai
xa de onde está acocorado, olhando pro chao. Mandei cha
má-los, sim. Estou cansado, voces sabem. Já dancei mui
to Coraci-laci. Já cantei muito maré-maré. Já comi muito 
pacu. Já bebi muito cauim. Fodi bastante. Já ri demais. 
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Estou velho. Chegou minha hora, vou acabar. Sim, vou dei
xar voces aí, sem tuxaua. Órfaos de mim. Preciso morrer 
para que surja e cresca o tuxaua novo. 

O aroe zumbe surdamente seu pequeno maracá e co
mec;a a f~lar aos mortos: 

- E sim, parente, mas espera. Sim, é o tuxaua Ana
ca que tala. É ele. Disse que vai morrer hoje. Vai sim, mas 
nao vai ser agora, nem vai ser aqui. Sim ele vai dar o pas
so, o grande passo. Mas nao vai ser aqui, nem será agora. 
Ele vai morrer no anoitecer de voces, na nossa madrugada. 

- V~ja Anaca - diz o aroe voltando-se para o tu
xaua. - E seu pai, meu tio Uirá, dos carearás. Está dizen
do que vai preparar urna cac;ada para voce. Urna cac;ada 
grande de veado branco no campo de macega. 

O tuxaua responde: 
- Que bom! Cac;aremos juntos outra vez. Vou ver 

com ele o sol da noite. 
O tuxaua levanta-se carregando na mao direita o ar

co e duas flechas de taquara. Na esquerda o tacape, sua 
arma de guerra e símbolo de mando. Fica um minuto de 
pé diante do aroe que também se levanta e tira do pesco-
90 de Anaca a flauta cerimonial de canela de onc;a para 
amarrar na coluna do baíto. 

Anaca olha em torno, demorando o olhar em cada cara 
de homem, de mulher, de crianc;a. Comec;a a andar e dá 
urna volta inteira dentro do baíto, acompanhando o círculo 
alongado das paredes, sempre olhando um-a-um, dentro 
dos olhos. Despede-se assim, sem palavra, de todos os 
mairuns, e sai no meio do silencio pela porta de cima, que 
ele nunca usou na vida. Todos ficam escutando os seus 
passos na longa volta que dá, devagar, pelo lado de tora, 
ao redor do baíto. Ouver:n, depois, mais longe os seus pas
sos, andando em círculqs e círculos cada vez mais peque
nos no pátio de danc;a. E como se ele quisesse pór os pés, 
urna vez mais, em cada lugar que pisou no seu século de 
vida. 

Todos permanecem no baito, calados, uns sentados, 
outros acocorados, outros deitados. As crianc;as dormem. 
Só se o~ve o zumbido leve, levíssimo, do maracazinho 
do aroe. E um zumbido de abelha apenas perceptível, mas 
que grita no silencio desta noite. Todos os mairuns estao 
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" aqui, juntinhos, como se procurassem o calor uns dos ou
tros. Só ao redor do oxim, sentado sobre os pés, perto 
·da porta de baixo, há um vazio de reserva, de nojo e de 
medo. Os mortos esvoa~am pelo ar, entrando uns e saindo 
outros, todos desejando falar ao mesmo tempo com o aroe. 
Mas nenhum diz nada. Eles também sabem que aquele 
zumbido de abelha do maracá pede silencio. 

No vasto mundo dos poucos mairuns viventes e dos 
muitos que viveram e morreram, corre a notícia. O tuxaua 
Anaca decidiu que nesta noite dos vivos ele deitará para 
dormir, como sempre, mas só acordará de madrugada, 
morto-vivo, no fim po dia dos mortos, para ver a lu~ do sol 
negro iluminando. 

É de manha. Anaca, morto na sua rede, espera. Ao re
dor está sua gente do cla do Jaguar. Menos Avá, o suces
sor, que se foi há muito tempo e nao voltou. O corpo defun
to de Anaca, arqueado na rede, reluz dourado e encarqui
lhado a luz do sol que entra por um vao aberto no teto de 
sapé. Hoje, durante todo o dia, o Sol verá Anaca e todos 
os olhos mairuns estarao, também, postos em cima dele. 

Chega, afinal , o aroe com outro homem da família 
Careará, seu sobrinho Teró. Os dois tiram o tuxaua da rede 
e o deitam numa esteira nova no chao da casa. Aí, agora, 
pintam cuidadosamente as finas estrias de urucum-verme
lho que vao, ininterruptas, do pesco~o até os pés. A cara 
é pintada com o negro-azulado do jenipapo verde, exce
to os olhos, cobertos por duas conchas-itas, muito polidas, 
branquíssimas. 

Jaguar, o sobrinho-neto de Anaca, acocorado ali ao 
lado, tem sobre as pernas o patuá de adornos de penas 
do velho tuxaua. Vai tirando um-a-um, os mais belos, e en
tregando ao aroe que os coloca: nas orelhas, os brincos; 
no furo do lábio inferior, o tembetá; na cabe~a, o cocar 
amarelo de japu; no pesco~o, colares de conchas de ca
ramujo; na cintura, nos bra~os e nos tornozelos, cintos, 
pu lsei ras, passadei ras. 

Anaca se vai fazendo outra vez visível na dignidade 
do seu mando de tuxauareté, realc;ada pelas cores da pin
tura e de todas as plumas. Por fim , quando o Sol se fixa 
no alto do meio-dia, ele é levado para o pátio de dan~as. 
Ali, bem no meio, é pousado sobre· urna esteira com o arco· 
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negro decorado e as duas flechas de taquara, de um lado. 
Do outro, como repousando, o tacape de guerra, que está 
também adornado cerimonialmente com seu saiote de bor
las de algodao, seu longo pescoc;o tran~ado de palha fina 
e seu pulso alegrado com fios de plumas vermelhas. 

Os homens de todas as famílias da banda azul-ouí se 
revezam abrindo, no chao duro de bate-pé do pátio de dan
~as, a cova de Anaca. Trabalham devagar, com paus de 
ponta endurecida a fogo, que ressoam ao ferir aterra, mar
cando um ritmo lúgubre. Abrem urna cova longa, perfeita, 
·na medida exata do corpo de Anaca, que está ali ao lado, 
mas tem só palmo-e-meio de fundura e é limpa e lisa como 
uma caixa. A terra retirada é esmigalhada a mao pelos me
ninos, até · tomar a consistencia de uma poeira fina, que 
forma um monte alto, do lado oposto aquele em que Ana
ca espera. 

No fim da tarde, a luz da roda vermelha do Sol cresci
da no horizonte, Remúi, o aroe, vem sepultar o tuxaua Ana
ca. Todos estao aquí, mas só os homens da família oposta 
e complementar a dos on~as, só os carearás, se ocupam 
de levantar o cadáver e pousá-lo no fundo da cova. 

Anaca repousa agora ali, onde há de apodrecer, e o 
velho aroe tudo revisa criteriosamente. Retifica a pintura 
manchada num ponto ou brithante demais em outro. Repóe, 
como devem ser levados, o arco e as flechas de um lado 
e o tacape do outro. Arruma, afinal , os adornos da cabe
~a, do corpo, dos bra~os, das pernas. Vendo que a ordem 
está perfeita, afasta-se uns metros, andando de costas, e 
senta-se na posi~ao cerimonial. Todos os homens se sen
tam também esperando o por do sol. Cuando o globo ver
melho toca o horizonte, é quase com alegria que Remúi 
·se levanta e se aproxima, enche as duas maos de terra fo-
fa e a depóe carinhosamente sobre Anaca. Cada homem 
se aproxima por sua vez, enche as maos de terra e vai aju
dando a cobrir o corpo morto do tuxaua. 

Nesta hora, em que já nao é dia e ainda nao é noite, 
nesta hora derradeira do tuxaua Anaca, chegam as mulhe
res, todas juntas, trazendo na cabe~a grandes porongos 
de água pura, cristalina, da Lagoa Negra. Cada tima delas 
se aproxima e vai derramando devagar a sua água no mon-
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" te de terra poeirenta que cobre Anaca. A terra aos poucos 
se abate, cedendo e se fazendo barro, que nos dias e se
manas seguintes será lama de carnes d~sfeit~s. 

Anaca está sepultado. Logo morrera. A vida deve, ago-
ra, renascer. 
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ISAfAS 

T ·ooos os homens nascem em Jerusalém. Eu tam
bém? Padre serei, ministro de Deos da tgreja de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. Mas gente, eu sou? Nao, nao sou nin
guém. Melhor que seja padre, assim. poderei viver quieto 
e talvez até ajudar o próximo. lsto é, se o próximo deixar 
que um índio de merda o abenc;oe, o confesse, o perdoe. 

Reconhec;o que est0u com complexo, obsessivo: pa
ranóico ou esquizofrenico? Sei lá. Na verdade ninguém me 
quer mal porque eu sou , ou porque eu fui índio. Apenas 
constatam. Muitos até se comovem: " um ín.dio converti
do?" Quase sempre se espantam: " vai receber ordens?" 
E todós concluem: "para se dedicar as missoes?" Nesta 

' altura perguntam: "vai voltar ao seu povo?" Querem dizer: 
"a sua tribo", " aos seus selvagens". Eu vou? Nao vou? Bel
ga ou holandes pode catequizar índio. Espanhol e italiano 
e até norte-americano pode pregar na ltália, na Franc;a, 
no Brasil, onde quiser. Mas eu, índio mairum, posso ser 
sacerdote deles? Nunca! No Brasil também nao me toma
ráo por índio o tempo todo? Nao. Lá é diferente. Muita gen
te tem cara de índio e anda lampeiro por todo lado, sem 
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ninguém ligar. Muitos até proclamam que a avó foi pega
da a la~o . Sobretudo se sao escuros. Mas comigo é dife
rente. Nenhuma avó minha foi pegada a la~o. O selvagem 
sou eu mesmo. M inha avó sou eu. 

Padre Ceschiatti está preocupado. Ele é o melhor con
fessor e guia espiritual que eu poderia ter. Nunca viu um 
indio. Nunca viu urna missao. Nunca saiu daqu,i de Roma. 
Por isso mesmo pode me entender. Para ·ele, eu nao sou 
um índio, sou o índio, um índio genérico. nem me'lhor nem 
pior do que ninguém. É como ele diz: "ser brasileiro, con
goles, ou mairum, nao é a mesma co·isa? Voce é mairum 
como eu podía ser congoles···. Mas nao é assim. Ele nao 
diz: voce é mairum como eu sou genoves, cómo nossos 
irmáos da Ordem sao italianos, alemaes, brasileiros. Diz 
que eu sou mairum (e sou) tal como aquele congoles a 
quem ele se refere, tem a desgra9a de ser de certa tribo 
do Congo. Ele nao sabe, mas eu sei bem que, no día em 
que houver urna na9ao congolesa mesmo, os mairuns de 
lá continuaráo a ser mairum, quer dizer, náo-congoíeses: 
ninguém! 

Ele gosta de dizer que só deseja me devolver o orgu
lho de mairum, tazer com que eu me sinta urna oferenda 
de meu povo a lgreja de Cristo Nosso Senhor. Para servir 
onde tor útil a propagac;áo da té. Fincapé em que eu nada 
tenho de extraordinário: cada homem, diz ele,tem sua raíz, 
seja numa aldeia de Génova, num bairro de Nova lorque 
ou numa tribozinha do interior do Brasil. O que ele nao sa
be é que eu tenho raiz demais. Estou cheio! A aldeia dele 
é parte de urna na9ao, é vila ou bairro ou subúrbio, e conio 
tal pode até ser esquecida porque é parte de um todo. Co- · 
nosco, os mairuns, ~ diferente. Minha aldeia nao é parte 
de coisa nenhuma. E um povo em si, quer dizer urna tribo · 
com sua lingüinha, sua religiaozinha, seus costumezinhos 
destinados a desaparecer. Ele .retruca que nao deve ser 
assim e perora: os mairuns sao urna tace do humano, uma 
das caras que Deus Nosso Senhor deu aos homens. Urna 
tace que, também sendo Ele, deve sobreviver. Mas eu per
gunto: sobreviver para que? E como, se estao todos mor
rendo? Eles (~u inclusive) sao (somos) agora uns duzen
tos, contando os velhos e as crian9as. lsto quer dizer que. 
se crescerem (crescermos) muito, dentro de um século se-
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rio (seremos) menos de duas m¡t almas perdidas dentro 
de um país-na~ao de milhoes· e milhoes. E que é isto? Vale 
a pena? 

. Cada um que saia d.a aldeia,vai, ser como eu, ou ·seja, 
co1sa n~n~u~a. Os que f1carem la, so herdarao a amargura 
d~ serem 1nd1os. Como eu, tratarao de raspar a cara, para 
d1star~ar a tatuagem, esses dois circulozinhos malditos 
abertos a tog? ~em de~aixo dos olhos. Também já era tem~ 
po daqueles 1~1ot~s de1x~rem de ferrar as crian~as. As mi
nhas marcas Ja nao se veem. Em lugar delas ficou o esca
lavrado. Todos pensam que é sinal de urna queimadura 
que nunca tive. 

Outro di~ sonhei comigo: eu era um homem belo, um 
sacerdote e t1nha o cabelo comprido como o de Cristo e 
dos hippies. Mas, como mairum, tinha também, nos dois 
lados da cara, o distintivo tribal. Estava orgulhoso de mim 
descansado. Mas nao era para viver e lutar. Eu estava pron~ 
to era para morrer por amor de Deus Pai. 

O. que eu preciso, bem sei , é disposi~áo para enfren
tar a vida, ~ara assumir .m~u papel , qualquer que seja. Afi
nal , ser mairum, ou bras1le1ro branco, preto, índio ou mesti
c;o náo ,tem importancia nenhuma. O ruim em mim , o e.rra
do: est_a ~m nao me esquecer disto, nem de dia, nem de 
no1te. E f!car matutando e sentindo e sofrendo por bestei
ra.s. Preciso encontrar na fé a confianc;a e a aceitac;áo de 
m1nha estampa e de minha essencia. Para isto preciso 
r~zar. aind~ mai~. Mas rezo cada vez menos e com menos 
f~: M1nha fe esta minguando. Será de tantó pedir o que ela 
n~o me po~e dar? Nao tenho direito de esperar milagres. 
A1.nda ha m1lagres? Talvez ')Unca tenha havido. E afinal o 
"!''ª~re que pe~o. qual é? E que Deus mude minha subs
tancia, me tac;a genoves ou cpngoles ou brasileiro ou um 
homem qualquer. lsto nao é problema pra Deus. É proble
ma m.eu. Tenh~ é que me aceitar tal qual sou, para mais 
respe1tar em m1m a sua obra. Obrinha de merda, Deus que 
me perdoe. 

Ouando o padre Ceschiatti ouve minhas torturadas 
preocupa~oes, quase perde a paciencia. Nao é que ele 
ache grave.s (e nao sao) os meus pecados de afli9áo, os 
meus dese1os de flagela~áo . O que irrita a ele é o caráter 
negativo de minhas supostas virtudes que tanto edificavam 
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o padre Vecchio. Ele dizia: meu filho, na sua idade minhas 
carnes queimavam. Bastava cair a noite para eu entrar em 
panico. Sabia que a tortura recome9aria, que outra vez o 
diabo rondaria meu corpo até me enlouquecer e me fazer 
ejacular. Voce é diferente, controla seus instintos com 
a for9a da fé. Até pede mais tenta9ao para esmagá-la com 
a ora9ao. A verdade está, porém, com o padre Ceschiatti: 
minha virtude é negativa. Mais filha da fraqueza que da 
for9a. 

Mas nem o padre Ceschiatti tem razao. Também ele 
nao me entende. Nao se trata de fraqueza nem de for9a, 
trata-se de outra ordem de coisas. Trata-se de pecados 
nao capitulados: o pecado de nao aceitar a si mesmo, de 
nao se consolar por nao caber ~m algum nós, viável como 
o dos genoveses, dos alemaes. E o pecado de invejar o nao 
ser também indistingüível entre os demais. Ser igual , ape
sar de todas as diferen9as possíveis, gra9as a urna identi
dade essencial , é a isto que eu aspiro. Ralo a minha cabe-
9a de tanto pensar nisto. E nao tenho razao nenhuma. Co
mo dizer, me pergunta o padre Ceschiatti , que eu nao sou 
aceito, se estou aqui em Roma há tantos anos por conta 
da Ordem ; se a Ordem tem em mim seu fruto de quarenta 
anos de catequese; se por amor de "nós" , da tribo mairum, 
tantos padres e freiras estiveram lá, estes anos todos, pa
decendo febres e necessidades? Que dizer a ele? " Muito 
obrigado?" · · 

Giro em torno desta obsessao, como o pobre padre 
Vecchio na juventude se esfolava para calar o sexo, e quan
to mais se obstinava, mais se intumescia e ejaculava. Urna 
vez dentro da lgreja, me contou, durante a Santa, Miss~, na 
hora mais sagrada. A cada um, sua cruz: esta e a m1nha, 
que levarei, com a ajuda de Deus. , 

Todos os dias padre Ceschiatti me recomenda: E ur
gente enfrentar esta obsessao, para habilitar-~e , finalmen
te, a tomar ordens ... Nada mais me falta, senao a certeza 
de que sou sacerdote de Deus Nosso Senhor e a corager:n 
de dizer isto ao padre Ceschiatti. Nao durante nossas con
versas como fa90, mas na hora da confissao. Nao P.osso! 
Quando me ajoelho ali, se esvai a certeza. Penso, s1nto e 
sei que meu lugar é do lado de cá, ajoelhado e chorando, . 
jamais do lado de lá, ouvindo, compreendendo, perdoan-
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1 do em nome de Deus. Mas Deus e a Virgem me hao ·de aju
dar. Amanha pode vir a luz. Hoje, quem sabe, na missa da 
tarde. 

Meu dia virá, eu sei. Dele sairei transfigurado, andan
do entre os homens como quem leva em si a ben9ao divi
na, esquecido de minha cara, liberto dessa louca idéia de 
minha essencia espúria. Sou um filho de Deus. N'Ele sou 
homem, um homem qualquer. N'Ele sou gente e nao ape
nas. mairum ou, pior ainda, urñ mairum converso, civiliza
do, transpassado, evadido. Evadido, mas ·carregando den
tro de mim, senao a marca, a essencia. Mairum sou, pobre 
de mim . Esta é a verdade irredutível que me dói como urna 
ferida. Sou mairum, sou dos mairuns. Cada mairum é o po
vo Mairum inteiro. Ainda mais que um italiano é a ltália 
ou um brasileiro , o Brasil. Será assim porque estamos 
ameac;ados de extermínio e é preciso que até no último de 
nós viva e pulse nosso povo? 

Este é o único mandato de Deus que me comove todo: 
o de que cada povo permanec;a ele mesmo, com a cara que 
Ele lhe deu, custe o que custar. Nosso dever, nossa sina, 
nao sei , é resistir, como resistem os judeus, os ciganos, os 
bascos e tantos mais. Todos inviáveis, mas presentes. Ca
da um de nós, povos inviáveis, é urna face de Deus. Com 
sua língua própria que muda no tempo, mas que só muda 
dentro de urna pauta. Com seus costumes e modos peculia
res, que também mudam, mas mudam por igual, dentro do 
seu próprio espírito. 

No futuro, nao sei quando, algum dia, aqueles entre 
nós, os inviáveis, que sobreviverem , terao sua oportuni
dfid~. Para que? ,Também nao sei. Mas sinto que é um de
s1gn10 de Deus. E Ele quem manda que sejamos e perma
nec;amos nós mesmos. 

lsto vou dizer ao padre Ceschiatti, invertendo o seu 
argumento .· Sim, meu confessor, nós, os mairuns, somos 
urna face de Deus, nosso criador, digna face d'Ele, que te
rnos o mandato de preservar, em toda a sua singularida
de, tal qual Ele nos fez. Qual a conseqüencia deste manda
to para mim? Eu que sou o lsaías da Ordem Missionária e 
ao mesmo tempo o Avá do Cla Jaguar, do povo Mairum? 
Nao, jamais. Longe de mim esta ambigüidade. 
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Afinal tuda está claro. Na verdade apenas represe~.
tei e aind~ represento aqui um p~pel, ~egund~ .apren t~ 
Nao sou nunca fui nem serei jama1s lsa1as. A ~n1ca pala 
vra de Deus que sairá de mim, queima~do a m1nha b?c:~ 
é que eu sou Avá, o tuxau~ra , e. que so me devo a m1n 
gente Jaguar da minha na~a? Mairum. 
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JUCA 

J ucA desembarcou, depois de anos, no porto Mai
rum. Soube da morte do velho tuxaua e voltou. Anaca lhe 
metía medo. Medo ou respeito. Também havia amea~ado: 
se pusesse os pés na aldeia mais urna 'l{eZ, morreria. Para 
Juca nao era apenas urna amea~a: era urna. maldi~ao, 
urna praga. Nao vortou. 

Mal pós os pés na praia, berrou: ei, minha gente, vol
tei. Fez desembarcar dois caixotes de querosene que ti
nham, por cima, tabaco cortado em nacos e rapaduras par
tidas e, do meio .para baixo, cacha~a. Seguiu pela vereda, 
atrás de Boca e de Manelao que carregavam os caixotes. 
Advertía: 

- Olha Manelao, nao quero confian~a com as mulhe
res dos parentes. Nao. Estes mairuns sao matreiros. Faze
los trabalhar é mais difícil que ca~ar on~a com anzol. Hei 
de fazer. Chegou a hora deles. Sao meus parentes. Preci
sam produzir. 

Caminhava alegre apurando os dois homens. As ve
zes parava, olhando a praia de um lado e a aldeia do ou
tro, nas pontas do antigo caminho que, na meninice, per-
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correu tantas vezes. Andava gingando, meio de banda, mais 
baixo do lado que levava o revólver, tinha uma perna dura. 
Pelo caminho foi encontrando índios que desciam para a 
praia. Ele os saudava em língua mairum e mandava que 
voltassem_ para a aldeia. 

- Vamos para a casa-dos-homens, saé. Hoje vai ter 
festa. Trouxe presentes para todos. 

Nenhum voltou. Mesmo as crianc;as davam uma volta 
olhando de longe para nao passar perto dos tres homens 
que subiam. Juca nao desanimava. Dirigía-se a todos em 
voz alta, cumprimentando e mandando subir para o baíto. 
Em voz baixa dizia a seus homens: 

- Estes cornos, filhos duma égua, pensam que sao 
gente. Bugres de merda. Vao ver comigo! 

Chegou, afina!, ao círculo de casas da aldeia meio 
deserta. Olhou para dentro de urna maloca e seguiu em 
frente até o baíto. Lá estavam uns poucos homens senta
dos, consertando flechas ou recompon do adornos. J uca 
deitou discurso em mairum: 

- Meus parentes, voces sao uns ingratos. Eu estou 
aquí. Voltei. Quem vai chorar por mim, conforme o costu
me? Agora eu sou um chefe poderoso, um avaeté. Vamos 
comemorar. Hoje vamos fazer a festa de meu regresso, 
está bom? Sei que todo mundo ainda anda triste com a mor
te do velho Anaca. Eu também. Mas ele morreu faz tempo 
e nós estamos vivos. Voces já choraram bastante. Nenhum 
homem foi enterrado como ele. Jamais. Para enterrar, vo
ces estao sozinhos. É a nossa tradic;ao, nossa, dos mairuns 
de verdade. Nossa, dos mairuns de sangue como eu. Pois 
Panam, da casa das onc;as, nao era minha máe? 

lnterrompeu para tomar fólego e apreciar o efeito de 
suas palavras. Os índios ~ontinuavam sentados, só atentos 
no que faziam. Era como se nao houvesse ninguém ali ta
lando. O regatao voltou a carga. 

- Agora precisamos come<;ar vida nova, meus pa
rentes. Voces precisam de muita coisa. Eu sei. Precisam 
de espingarda Rand, de terc;ado Matáo, de enxada Jacaré, 
de tesoura Uniao, de sal Mossoró, de fósforo marca Sol, 
de faca e anzol e linha de nailon e de muitas coisas mais. 
Estas coisas todas eu tenho. É só voces quererem. É só 
trabalhar. Mas agora nao troco mais nada por pirarucu se-
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CO, nao. Agora quero pele de lontra (de ariranha, nao!), de 
lontra VE!rdadeira, a pequenina, a lustrosa. As lagoas estao 
cheias. E só espetá-las na flecha e me entregar. Mas es
petar com jeito para nao estragar a pele. Matar pela cabe
<;a, pelo pesco<;o: o lombo é sagrado. 

Parou o~tra vez para olhar. _ Nenhum efeito. A carga 
estava no chao, aos pes de Manelao e de Boca, únicas pes
soas atentas ao seu discurso. Juca voltou a fala<;ao: 

- . Hoje só vim trazer estes agrados para voces. Dei
xo aqu1 tudo que trouxe. Vejam só.: fumo do melhor de 
Braganc;~: rapadura muita bóa de Vizeu e urna pinguinha 
de Crec1uma, forte qu~ nem fogo. Tudo é presente. Nao 
cobro nada nao. Depois volto para combinar o negócio 
das ~eles. Por cada pele vou dar um presente bom. Mas é 
depo1s. 

, T~ró entra na .casa calmamente e se dirige a Juca. 
Para d1ante dele e d1z, em bom portugues: 

- J uca, cai tora! Larga com su as coisas, já! Anaca 
disse a voce que nao voltasse, senao morria. Ele está mor
to. Mas a palavra dele está viva. Voce está aí talando mas 
já está morto. Vá morrer onde quiser. ' 

- Amea<;ando seu cunhado, meu parente? Onde vo
ce arranjou a idéia de que eu tenho medo de índio sea fi
lho d'uma égua? - responde Juca com a mao n~ coldre 
do revólver. 

, - N~o é _ameac;a, nao. Anaca nao quería ver voce. 
Nos tambem. nao. Se n~~ levar estas porcarias, vamos jo
gar tudo no no com voce junto, agora mesmo. 

--Jogar tora merc.ad~ria minha? Ninguém vai jogar 
tora, nao. Eu mato o pnme1ro que puser a mao em coisa 
minha. E ouc;am só: eu volto aqui! Voces vao ver. E volto 
l~g9! O orgulho de voces _está na protec;ao do governo, nao 
e?, E aque.1~ mer~a d: seu Elias arrotando que chama tropa 
ate de av1ao. Po1s nao chama, nao. E voces vao ver. Vou 
a ~rasília e volto como agente do Posto. Ponho aquele fa
drao pra tora. Aí a cantiga vai mudar. Voces nao perdem 
por esperar. Vao ver! 

Entram, · éntao, quatro índios, dois por cada urna das 
portas do baíto, com arpoes de fisgar pirarucu. Teró arre
mata calmo: 
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_ Adeus, Juca. Nao volte mais nao. Nao gostamos de 
ver voce. Ficamos tristes. Ficamos bravos. . , . 

- Que brincadeira é esta, parente? V1m so obsequiar 
voces. 

- Larga, Juca. Larga daqui! . . 
Os arpoes, mesmo sem apontar, ameac;am, d1ssua-

dem. Num instante a carga está na cabec;a de ~oca e de 
Manelao. Juca, antes de sair, já perto da porta, da uma ba
nana larga, estalada. Mas abaixa a c~bec;a e sai calado. 
No caminho de volta vai dizendo: 

- Esses cornos me pagam. Volto para cuidar del~s. 
Tanto homem a-toa, espreguic;ando na rede, e eu sem n1n
guém para cac;ar lontra. Filhos d'uma égua. ~u mostro a 
eles, com a ajuda de Deus e do senador Andonnha, e~ aca
bo com a soberba deles. Bugres de merd~: Vamos ~m~o
ra, Boca, filho d'uma puta. E voce, Manelao, anda l1ge1ro 
também, seu palerma. Nao pago emp~egado ~ara folgar 
nas minhas costas, nao. Esquento voces com tiro de re
vólver na bunda, seus vagabundos. 

Assim vai xingando e gingando até ~ prai~, o río, 
o batelao. Embarcam e saem pipocando no aba1xo, bem 
em cima do canal tormentoso. 

- Desliga esse motor, Manelao. Pra que gastar .gas_?-
lina na descida? A correnteza está puxando bern. Ho1e nao 
tenho pressa, nem servic;o. Vamos é esperar ~sses barra
queiros safados produzirem. Nossa parada va1 ser na Cor
rutela. Quero ver se aqueles vaqueiros sem gad.o resolvem 
trabalhar. Preciso falar com eles. Ainda hei de ve-los en
trar em servic;o de homem que é cac;ar bicho de ~ele. Eles 
recusaram a carga de pinga e tabaco que mande1 na fr~n
te. Por que? Tem de pagar pelo ·menos o carreto. Preciso 
ver o que eles estao fazendo. Se eu nao tomo conta desse 
río , ninguém vai tomar. Nao tiro da cabe<;.a que aqueles 
desgrac;ados estao indo na conversa do gnn90 da lancha 
esparramadeira d'água, corredora como ela so. 

o batelao navega de bubuia, no meio do canal. Para 
assentá-lo a cavalo na correnteza, sem balanc;os, Boca 
mantém no fundo, onde antes estava o motor, um grande 
leme mairum de pá redonda, jacuma. Passam horas, o sol 
cai. Boca, exausto, pede: 

- Patraozinho: meu pitim. 
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Maconha nao é mato a-toa nao, seu safado. - Mas 
passados uns minutos, manda Manelao agüentar o leme 
para Boca preparar seu pito. E a Boca manda que vá pitar 
na proa: - Quero sentir daqui a fumacinha. 

- Voce está vendo, Manelao? Estes caboclos da bar
raca, índios roubados meninos, nao passam sem liamba. 
Pitam mais do que comem, os desgrac;ados. Mas deixa ele 
pitar. Hoje nao pousamos O canal está puxando bem. Va
mos comer de noite o Estirao Comprido, de dia nao agüen-
to ver aquela reta de nunca acabar. . 

O batelao avanc;a no meio da noite sem lua. O céu faís
ca de estrelas: o rio negro cintila nas ondazinhas que o 
vento levanta. Boca, de volta a popa, agüenta o remo-leme 
no fundo, mantendo o batelao a cavalo na correnteza, na
vegando de bubuia. Pito apagado no beic;o, murmura 
cantarolando: 

lparana, paraná-panema: lpanema. 
1 paran a, paraná-d' água 
Panem-panam: barbuleta 
Barbuleta azul - Panam-oui, panam-oui, ouii 
Tanajura. Tanajura, bunda mole, bunda dura. 
lc;á, ic;á: pipoca do Pará. Pará. 
Belém, Belenzao. Belém pai-d'égua 
Mariquita piriquita, piriquita dela 
Mariquita mija de pé, chué, chué ... é 
Mariquita de Belém, puta, meu bem 
Tanto dente, Mariquita banguela ... ela 
Belém. Belenzao ... Belém ... de quem? 

Boca prende o leme na tranca, reacende o pito apa
gado com um binga de corda, na concha da mao, puxa 
urnas tragadas de liamba e vai adiante: 

E Belém bom. Puta, tanta puta 
Puta, putada. Deputado. deputada 
Mariquita .puta banguela. Mija piriquita, mija nela 
Mija na tábua. Taboá. Taboado, tabuada 
Vamos danc;á nhó? Xereco-xeco, xeco-xeco, xeco
xeco 
Te mato, negra descarada 
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Negra relaxada, rega~ada, reganhada 
Boca, 6 Boca. Eu, eu! Boca, booo ... oca 
Juru-Boca. Juruí-Juruj4ru 
Petium-Petum. Petum-petim. Petim 
Pará pararaca jararaca 
Perereca, eca, eca, 
Cedroi-iiiui. lnajá, tracajá. Mijá? 
Pará papa chibé. Chibé bom. Bem bom: bombom 
Tucupi, tucupi. Tacacá ... cagá 
Tucupi , tucup i pipí. Tacacá cagá 
Tacacá-no-tucupi 

Boca, remo bem seguro nas maos, pito no bei~o , con
tinua tomando tacacá pela noite adentro, enquanto o ba
telao atravessa de bübuia o Estirao Comprido. Juca e Ma
nelao roncam em cima dos fardos de couro. 

Acordam no fim da noite. Primeiro Manelao que faz 
barulho e desperta Juca. Conversam ,um pouco, olhando 
a margem para localizar onde estao. E já quase o fim do 
estirao. Manelao levanta, equilibrando-se nas bordas do 
batelao e ordena: 

- Sai, Boca. Larga que eu vou tocar isso. 
Toma o leme e fica sentado ali na proa, levando o bar

co de bubuia. Boca vai enrodilhar-se pará dormir aos pés 
de J uca, lá na frente, onde está a carga. Passado algum 
tempo, Manelao grita de lá. 

- Ei, patrao, por que o senhor nao conta outra vez 
pro Boca a história, aque1a, da Saco-de-Caveira? 

- Pois conto. Boca nao pode passar sem essa his
tória. Nao é, Boca? 

- É, patraozinho, mas de noite, nao. No escuro dá 
medo. 

- Qual nada, medo voce tem é de dia, de noite, a 
qualquer hora. Voce vai ouvir essa história outra vez, Boca. 
Mas, antes de contar, eu quero que voce pegue aí na sua 
cara, aí. Pega! Pegue na cara com a sua mao, seu besta. 
- Boca recua. Juca salta por cima dele, o barco balan~a. 
mas Manelao o reeqüilibra, gingando pc..ra um lado e para 
o outro. Juca empurra Boca para o fundo do batelao, o 
agarra pelos cabelos e, apertando os dedos na cara de
le, vai dizendo: 
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- Veja bem, Boca, aquí debaixo da sua bochecha, 
bem aquí , está vendo, tá sentindo? O que é que 'voce tem 
aquí? É osso, né? Caveira! Caveira de Boca. Por que é que 
voce tem medo de caveira? Voce é urna caveira, seu besta. 
Voce anda carregando aí dentro de seu couro urna cavei
ra. Pra que medo? Todos nós ternos caveira. Mas voce tem 
mais cavei ra q'tJe os outros, Boca. J uca apalpa o rosto , a 
testa, a cabe~a de Boca e sai dizendo, soturno: Voce é to
do urna caveira, urna caveira ambulante! Qualquer dia des
ses, voce vai morrer, Boca. Aí, sua carne vai apodrecer, 
essa daqui , olha. - Pega a bochecha de Boca, levanta e 
balanc;a, estrebucha a boca, estrega o nariz: - Suas car
nes todas vao apodrecer, Boca. Aí vai aparecer esta sua 
caveirona branca, lustrosa. Pois é, Boca, urna caveirona 
toda sua. Mais bonita do que voce é agora, Boca. Voce 
nunca foi bonito, né? Mas, depois de morto, sua caveirona 
vai ser bonita. Eu já vejo a brancarrona, Boca. Sua cavei
ra andando por aí, brancona, na escuridao da noite. 

Boca, encolhido no fundo do barco, debaixo dos pés 
de Juca, treme e resmunga, Juca endemoniado de alegria 
e gozo, continua: 

- Vamos a história, Boca. Vamos! Voce nao se lem
bra mais, n.é? Ve se voce se lembra da história da Saco-de
Caveira. Nao pense que é história a-toa, de conversa-Ju
rada. Nao, ela existe mesmo. Anda por aí. Anda buscando 
gente que tenha caveira que nem voce pra pedir urna jun
tinha, uns ossinhos emprestados. O caso é que ela tem for
ma de mulher. Bonita nao será, porque dentro dela só tem 
ossos soltos, chocalhando, true-true-true. Ela anda dando 
saltinhos, né Boca? Salta, fazendo proc-proc-proc. Cada 
vez que ela poe o pé no chao a perna dobra que nem calºª 
vazia. Ela sempre está fazendo aquela zoeira surda, chuc
-chuc-chuc-chuc. Sao os ossos lá dentro dela badalando 
uns nos outros. Ela nao precisa de terra para andar, nao, 
Boca, anda no ar, avoa. Pode vir por aí, voando. Também 
anda por cima da água. Pode vir pro seu lado agora. Ago
rinha mesmo, viu, Boca? Abre os olhos, Boca, deixe de me
go, seu merda. Ela pode estar vindo áí agora, ouviu, Boca? 
E um sacao de pelanca cheio de ossos, com cara de mu
lher, com jeito de mulher. Ela vem andando aí. Vai te pedir 
urnas juntinhas. Qualquer hora ela chega, Boca. Vai ver 
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" 
Já está chegando. Viu? Tá cheganpo .. . ó Boca - diz ~uca, 
imitando, gaiato - é ela, Boca. E ela talando:_ Boqu1nha, 
Boquinha, urna junta, juntinha, juntinha, voce n~o tem pra 
mim, pra mim, pra sua tiazinha, tiazinha? lsso e ela talan
do e danc;ando em cima de voce e chocalhando, true-true
-true. J uca fala e bate com os pés e com as maos no corpo 
de Boca. - E ela que evém, fazendo chuc-chuc-chuc. E u 
só estou te preparando, Boca, te preparando pro encentro. 
Pode até ser que a Saco-de-Caveira queira casar com vo
ce. Vai ser Qozado, Boca. Ela vem voando, dá um salto ,e 
cai em cima de voce, chac ... assim - e bate com os pes 
e máos na bªrriQa de Boca. - Assim é que ela vai c~ir em 
cima de voce, as pernas e as máos esparramad.as em c1.ma de 
assim ... Os ossos por aí, cada ossinho dela, Qrltando: Boca, 
Boca, meu sobrinho ... inho. AQora sou sua noiva ... oiva. 

Juca e Manelao riem, gargalhando da história repe
tida quase toda noite para Boca que consegue sempre se 
apavorar. 
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-NANDEIARA 

AwAc'A apodrece no pátio de danc;as, regado cada 
tarde com as águas da Lagoa Negra. Apodrece e fede 
com urna catinga doce, penetrante, terrível. Sua presenc;a 
já se sente conforme sopre o vento, desde as dunas do 
lparana até o oco da mata. Nao é um fed9r de carnic;a de . 
bicho morto ou de defunto desenterrado. E um cheiro agu
do como ponta de flecha, leve como penugem, cortante 
como lasca de taquara. E sempre eternamente presente 
no nariz de cada um. Até no meio da mata, cac;ando, fu
gindo dele, ele cheira; levado na pele, nos cabelos, sabe-se 
lá onde. 

Cada tarde as mulheres vem em fila trazendo na ca
bec;a s~us porongos de água. O aroe também vai ver e 
ajudar. As vezes fala com Anaca. Ontem ele dizia: 

- Estamos aqui, Anaca. Nao mandamos pariuates 
as outras aldeias convidando para a sua festa, porque nao 
há mais aldeias. Só esta, voce bem sabe! Mas aqui esta
mos todos nós, todo o povo Mairum, os vivos e os mortos. 
Maíra e Micura também andarao por aí nas suas maligne
zas. 
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Hoje ele dá urna notícia ao velho tuxaua. 

- Veja, Anaca, que bom! aí vem de volta o nosso 
Avá, meu filho, seu sobrinho: o Uruantaremu que há de ser 
tuxaua. Foi levado daqui pelo pajé-sacaca, há tantos 
anos, voce se lembra? Pois é! Ele vem vindo de volta. Vem 
nos trazendo de tudo numa barca branca, grande como 
um baíto. Voce acredita? Que estranho! Talvez seja bom. 
Talvez seja ruim. Quem sabe? Duvido é que ele chegue até 
aquí. Há muito anhangá solto. Mas é bom saber que o Avá 
já se libertou da moela que o triturava. Está livre, mas está 
só. Sozinho. 

Assim os mairuns souberam, pela conversa das mu
lheres, que o Avá regressa. Saiu menino, levado por um 
missionário, muito dador de brindes, muito alegre, talador. 

- Foi bom, agora se ve- diz Teró aos homens reuni
dos no pátio. - Muito bom, porque ele volta trazendo pra 
nós o melhor do mundo dos caraíbas. 

O tempo acabou de virar. Chegaram, afinal, os días 
azuis. O céu está azulíssimo de tao lavado de toda a bru
ma e já sumiram as muric;ocas. Anaca escolheu o melhor 
tempo para morrer. O r:nelhor, tanto para as alegrías das 
festas, como para a tristeza do choro e do desespero que 
virao. A alegria do verao já está ·aí em todos, em toda par
te. Na Lagoa Negra, cada praia comec;a a acolher seus ocu
pantes de todo ano. Garc;as alvas e suas irmas azuis enro
lam e desenrolam os esses de seus longos pesco9os 
e saltam, esbeltas, na sua ponta de areia. Colhereiros ro
sados, capas de carmim, berloques eric;ados, colorem a 
sua beira. Jaburus-tuiuíus, escaranfunchando o lodo para 
parecer tristonhos, se equilibram, alegres, numa perna só, 
lá no seu lugar. Guarás saltam daqui prali, pintando tudo. 
Patos e marrecos ireres invadem as águas tremulas, lam
bidas por lutadas de vento, comendo piabas e conversan
do em língua quaquá. Pernudas jac;anas saltam a correr 
sobre os camalotes, assustando todo mundo com as espo
ras de ouro de suas asas. Brunos biguás de papo amarelo 
descem em bandos esticando-se, longuíssimos em seu ilho
te meio submerso. Flamingos, imigrantes, disfarc;am seus 
modos desengon9ados debaixo do desplante de todos os 
escarl ates. 
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Quando alguém chega a margem da lagoa, desata a 
revoada. Primeiro as aves de mais perto que vem, olham, 
se assustam e levantam vóo, medrosas. Depois as outras, 
e mais longe vai chegando a notícia e o medo. O ruído das 
asas batendo ressoa nas árvores, ecoa, volta e se reflete 
na cara das águas, matraca. Nao é mais a lagoa, é a copa 
das árvores que está salpicada de brancos e rosados, de 
carmins, de cinzas e castanhos. Befo, belo. A mata toda 
em sua extensao inteira já acordou dos meses de inverno. 
Livrou-se das águas pesadas, encharcadas. Agora se abre 
em florac;oes. Explode aqui-e-ali em frondes que amanhe
cem urnas vestidas de gala em azul-celeste, em carmín ou 
escarlate; outras, em hábitos monacais que vao do branco 
prateado ao roxo episcopal e dele ao amarelo mais buda
quimer. O esplendor de cores das frondes acende desplan
te, o verde-louro verdejante, frisando verdes-cinzas, verdes
-gaios, verdes-musgos, verdes-verdes, verdes-crés. 

A passarinhada rugecanta. Tucanos de bicoes amare
los, papos dourados, assobiam e saltam piruetas sobre 
as copas das árvores mais altas. Acima, nos céus, vibram 
azulíssimas, encarnadas, amarelíssimas araras-unas-pi
tangas-jubas, voando aos casais, ciumentos, dialogantes. 
Logo atrás, vem os bandos talantes de maritacas. Chegam, 
depois, as anacas gritadoras, orgulhosas de suas coleiras 
e por fim a algazarra dos periquitos mexeriqueiros. 

Dentro da mata, piam de madrugada e correm no chao 
os grandes mutuns de penas verdes-negras, metálicas. 
Minúsculos beija-flores, cuitelos, cada qual de sua cor, co
librincam: revoam,param instantaneos no ar, indo-e-vindo 
em riscos lineares de flor-a-flor. Nos galhos mais altos 
saltam ouís do azul mais rutilante. No cume das copas que 
reinam sobre o verde-mar da verde mata os japus gritam 
e saltam abrindo as caudas para mostrar a Maíra o amare
lo-sol de suas penas secretas. 

Na beira d'água, castanhas anhumas unicornes gritam 
viú-viú-viú, proclamando sua virgindade e abrem, amea9a
doras, suas asas armadas de duplas esporas. Ciganas en
ferrujadas de bicos dentados, asas ferroadas, balanc;am 
suas toucas, grasnam e fedem sua catinga nos galhos da 
aninga. No escuro da mata fechada e silente, atroa, de 
repente, a gritaría das acauas, acuando bicho ou gente. 
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Arapongas batem martelos ~m ferros de sino. Uirapurus 
estatelados, rubroneqros pagés encantados, cantam e 
modulam para o mato assombrado. 

Também na aldeia, debaixo do peso do cheiro da mor
te de Anaca, volta o alvoroc;o da alegria de viver. No pátio, 
a toda hora, jovens dos diversos clas treinam lanc;ando 
javaris sobre homens de palha. Outros se enlac;am nas lu
tas de corpo-a-corpo, preparando-se para as competic;oes 
que virao. 

Todas as manhas e todas as tardes, danc;amos ao re
dor da cova de Anaca. Velhas danqas quase esquecidas, 
que nenhum jovem havia visto, voltam a ser danc;adas pe
los homens e mulheres de cada cla. Os quatis sempre dis
cretos, e até medrosos, porque foram .os últimos a cheqar, 
hoje, tiveram que danc;ar a manha inteira. Todos ficaram 
encantados com a danc;a de roda em que os homens. e as 
mulheres danc;avam, marcando o ritmo com varas e sopran
do enormes flautas mansas. Os casais danc;avam juntos, 
baixando e levantando a cabec;a; a mulher, um passo atrás, 
com a mao esquerda no ombro direito do homem. Logo 
depois de algumas voltas, os quatis quiseram parar, mas 
ninguém deixou, todos pediam que continuassem. Um pou
co depois a gente de todos os e las, entreverada, estava dan
c;ando a danc;a dos casais atrás dos músicos quatis. Por 
fim, até os meninos e meninas danc;avam também, baten
do pezinhos e inclinando cabecinhas. 

- Esta danc;a - dizem os quatis - é a que aprende
mos com nossos primos, os quatiretés do outro lado do 
mundo, que sao gente que nem nós. Sao eles que conser
tam as paredes do céu esburacadas pelas enchentes. 

O baíto está ficando cheio de comidas boas .. ,para as 
festas que vem. Paneiros de bolas de piqui , há quantidade. 
Sao sem conta os porongos pendurados, cheios de pol
vilho carima. Só de jamaxins de tarinha-dáqua amareli
nha, há um mundao. Comeca a acumular-se também a car
ne moqueada de caca e as mantas de pirarucu seco. Mui
to mais ainda terá que ser cacado e pescado para dar de 
comer a tanta qente durante todos os dias das festas qran
des que virao. Hoje o a roe fez · rolar para dentro do baíto 
quatro camucins enormes, acabados de modelar e de 
queimar pela velha Anoá. Sao camucins verdadeiros, qran-
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des como os antiqos e bojudos como devem ser para o 
cauim de caju fermentar bem,espocando. Todos estáo pri
morosamente pintados. 

Grande será a cauinagem de Anacá. E é preciso que 
seja assim, para recuperar a alegria e a forc;a que perde
mos com sua morte. J á devíamos ter danc;ado o Coraci
-laci , mas nao podemos. Essa é a danca solene do Jaquar, 
a danc;a dos tuxauas. Sem tuxaua como havíamos de dan
c;a-la? Quando cantaremos outra vez um maré-maré do Co
raci-laci, vendo os danc;arinos equilibrar as rodas gigan
tes de buriti sobre as cabec;as? 

Logo mais o aroe nos dirá o que danc;aremos hoje. 
Todos estamos aquí no pátio, esperando a danc;a da tarde. 
Já se ve que será um ritual , porque o Remui está sentado 
no seu lugar, mas trouxe de dentro do baíto o seu banqui
nho de duas cabec;as. Encostado nas palhas do baíto, olhan
do de frente para o sol da tarde, o aroe dá o sinal. Cha
ma, com a flauta de canela de onc;a, um homem de cada 
casa. Eles saem conversando e andando rapidamente, ca
da um para o seu lado. A notícia corre de boca em boca. 
É o Ñandeiara! É o Ñ,andeiara! Cada crianc;a que fa~a vai 
saber, agora, o seu nome e vai receber, agora, no rosto, a 
marca do olhar de Maíra-Coraci, o Sol: o coraci-maa. 

Váo chegando as mulheres que se sentam com os fi
lhos bem presos entre as pernas ao lado do aroe. Sentam
se na ordem prevista: a direita, as gentes do lado de cima, 
que sao os mais ant_igos; a esquerda, as de baixo, mais re
centes. Formam todos urna longa meia lua que tem como 
centro a cova de Anaca. Dois jovens mestres-de-cerimó
nias, um da casa das onc;as, outro da casa dos carearás, 
sentam-se também cerimonialmente sobre as pernas, de 
frente para as mulheres._ Um deles tem sobre os· joelhos, 
~garrado com as duas maos, um arpao de fisgar ·pirarucu: 
e Jaguar dos onc;as; o outro tem uma lanc;a de cac;ar onc;a: 
é Náru dos carearás. 

As crianc;as já crescidas, os rapazes e as moc;as, os 
homens e as mulheres andam por ali atentos ao aroe ao 
círc_ulo de máes, aos mestres-de-cerimónias, solenem~nte 
espigados, e aos seus ajudantes, sentados ao lado e ocupa-
dos em mantero fogo bem aceso. · 
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A cada silvo da flauta de tuxaua tocada pelo aroe, urna 
mulher se levanta com seu filho ou filha, ora de um lado, 
ora do outro, e leva a crianc;a até um dos mestres-de-ce
rimónia. Os de c ima, a Jaguar, os de baixo a Náru. A mae 
senta-se frente ao mestre, prende fortemente a crianc;a en
tre as pernas e olha para trás, para o aroe que diz, entao, 
o nome da crianc;a : um menino, Toí; urna menina, Manitzá. 
Todos repetem gritando: Toí, para Toí ; Manitzá, para Ma
nitzá. 

Em seguida o mestre-de-cerimónia toma duas frutas
-cachimbo bem secas, encosta seus bocais circulares num 
tic;ao até ficarem incandescentes e os aplica simultanea
mente de um lado e do outro nas mac;as do rosto da crianc;a. 
Abre assim, a fogo, dois círculos perfeitos que, curados, 
serao tatuagens indeléveis. É o coraci-maa, a marca solar 
dos mairuns. A mae, que retinha a crianc;a bem presa com 
as pernas e com os brac;os, sai, entao, com ela para conso-
lá-la em casa. · 

A tarde chega ao fim com urna danc;a conjunta do ja
guar e do ,careará que lembra um Coraci-laci , mas sem 
grandeza. E urna danc;a cantada, triste e alegre, de nega
c;ao da morte, de afirmac;ao da vida, de reintegrac;ao do 
mundo. 

Dentro de cada casa urna crianc;a choraminga e toca 
com a ponta do dedo a sua marca de gente. Ca da urna de
las repete com a mae o nome que herdou de um bisavó 
ou de urna bisavó: Jaru, Jaru .. . As maese as tias riem dos 
que choram , mostrando suas próprias marcas e as das ou
tras pessoas. 

- Agora voce é gente, meu fil ho. É mairum. Voce 
agora é dos Mairl:Jns: os que comem beiju, os que gostam 
de pacu, os que riem com gozo. Vamos, ria voce também. 

Os mais velhos recordam com carinho, velhas histó
rias daqueles bisavós esquecidos que sobreviverao encar-

1 nados nas crianc;as. Contam para que cada um saiba quem 
foi o último Toí, ou a derradeira Manitzá e os outros. Pu
tir, a onc;a antiga, era trabalhadeira, muito alegre e cac;oís
ta. Jaru, da casa-dos-pacus, era um homem quieto, cala
dao, mas quando ria em cascata, como só ele sabia rir, a 
aldeia intei ra retumbava. A garc;a Tuim era a mars sururu
queira das mairunas. Pudera, era mirixora e linda. 
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ALMA 

NA sala do convento, a moc;a loura, espigada, se incli
na sobre a freira, explicando: 

- Nao foi urna decisao fútil, irma Petrina. Nem preci
pitada. Pensei muito. A senhora converse com padre Ores
tes, meu confessor. Ele sabe a pecadora que fui. Agora o 
que mais quero é o servic;o de Deus. (Virgem Maria!) Por 
caridade, irma Petrina ... Eu sei que· Deus nao precisa de 
mim. Eu é que preciso dele. Sei também que a Ordem nao 
é lugar de consertar ninguém. Mas pec;o irma Petrina, me 
deixe ir com as irmazinhas francesas. (Outra, meu Deus!) 
Eu preciso, irma Petrina. Preciso muito. A senhora conhe
ce as obras de meu pai (Conhec;o.) Veja o nome que me deu, 
irma Petrina: Alma. Dá urna medida da sua espiritualida
de. Espiritualidade de que eu nao fui digna até a sua mor
te. Agora quero me recuperar. Quero cumprir por atos, nó 
servic;o de Deus, todos os conselhos dele que nao es
'cutei. Ele morreu, a senhora sabe. (Deus o guarde!) Mor
reu, confiando em que eu me reecontraria, que voltaria a 
fé. Na verdade, eu nunca a perdí de todo, irma Petrina. Es
tive foi muito confusa, num redemoinho. Agora me encon-
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trei. Nao aspiro muito, irma Petrina. Só quero dar nas· mis
soes o testemunho do meu amor a Deus. (Tanta gente 
aqui. .. ) .Eu sei. ·Sei o que a senhora está p'ensando. Mas 
considere, irma Petrina. Nao posso com as favelas. Deus 
nao cabe no meio de tanta fome, sexo e maconha. Faz 
pouco que a fé reacendeu em mim. É meu refúgio, minha 
esperanc;a. Mas nao quero apenas fruir o estado de grac;a. 
Nao quero só reabilitar-me aos olhos de meu pai morto. 
(De Deus, minha filha.) Sim, é claro, aos olhos de Deus. 
Cuero uma mirrtancia ao servic;o do Senhor. (Virgem!) Que-

.. ro ~e preciso dar a minha vida um sentido de missao, que 
me redima. ·Depois de anos dé confusaó e vergonha com'." .. 
preendi com a anális~. (Psico-análises ... ) Sim, ·irma Petri..: ~ 
na, psicaríális~. A sehhora nao acreana, eu sei. Repele. 
Mas ·eu digo, com humildade a senhora: aprendi muito, 

· a:nuito. O ·que eu quero· é·o servic;o de De~s. cada um tem 
seu caminho. Este é o meu, agora. Preciso de sua ajuda, 
compreensao! caridade. Nao quero nenhum sacrificio glo
rioso. Ncm me martirizar, tampouco. Mas nao agüento rnais 
esta cidade em que nasci e cresci. Precis.o ir para longe. 
Por isto é que tive a idéia. Quero ir para a Missao do lpa
~aná . Lá é· meu lugar, irmá Petrina. (Nossa Senhora do O?) 
E. mas com : a coogregac;áo nova, as irmázinhas. Um dia 
espero entrar na Ordem, se merecer. Náo como a senhora 
e como as outras, que sao urnas santas. (Oeus do céu ... ) 
Mas eu diQo, com humildade a senhora: aprendi muito, 
quero urna missao de servic;o, com as francesinhas, irmá 
Petrina. Se for preciso trabalho como professora, cozinhei
ra, e·nfermeira, até criada, o que for. Na verdade, náo sei 
nada de enfermagem, nem de ensino. Menos ainda de co
zinha. Mas fiz o curso de psicología ria PUC. Reconhec;o 
que estudei pouco, mas alguma coisa aprendi. E ~ tenho li-
90 muito: lido demais. (Demais ... ) É verdade que estou con
fusa, irma Petrina. Mas sei que nao tenho outra saída. Por 
caridade, me ajude. Só pec;o que seja logo~ Nao é sofre
guidao, nem pressa, nao senhora. Talvez seja ansia. Mas 
será urna autentica ansia de sofrer outro sofrimento: 
sofrer por amor de Deus. Nao agüento mais. Custei muito 
a me encontrar, mas agora sei, tenho seguranc;a e urgen
cia. Urna seguranc;a que me vem da análise, grac;as a Deus. 
(é da fé, minha filha?) Sim senhora, isto mesmo. A fé, a se-
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guran9a, a caridade. Agora sei o que posso dar. E sei que 
quero me dar com o novo espirito da caridade crista: a 
~rat~rnida.de. (Nos~a Senhora! } Pe90 muito que me ajude, 
1rma Petrina. Faret a prepara9ao necessária com o maior 
empenho: Enfrentar~i. qualquer sacrificio com gosto, sobre
tudo se t1ver u~a solida .esperan9a de que nao será nega
do o que dese10. Quero 1r para a Missao, irma Petrina. Vi
v~r lá minha nova vida nova. Com gente que precise de 
m1m , do meu desvelo. Li tudo sobre as irmazinhas sobre 
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o que estao razendo na Afr1ca, sobre o plano de criar urna 
nova Casa no Brasil. (Ainda se está estudando.) Quero s·a
ber se posso ve-las, se posso falar com elas quando che
garem. Nem que seja para ensinar portugues. Nao devem 
saber. Veja que sou formada pela Universidade Católica 
e falo um bom trances. Me desculpe a vaidade, mas sei 
o suficiente para ajudá-las nos primeiros passos. Sei que 
elas chegam qualquer dia. (Coisas de jornal , minha filha.) 

Nao, irma P~trina ,. nao me negue sua aj u da. {Vou talar ... 
~adre superiora} O, tudo vai depender da sua ajuda. Pre
ciso .del~ com.o a alma precisa de Deus(Deixa disso, Alma .) 
Oh! 1rma Petnna, cresci com suas palavras, aprendi tanto 
nesta nossa conversa. Só quero que a senhora concorde 
com.igo efl:1 que há muitos caminhos para Deus. Um pode 
partir da ~e e da pureza e por ele chegar ao servi~o. Outro, 
~ode partir d$) mundo, da vivencia , das decep96es, da aná
l1se m~smo. E o meu caso, por isso come90 tao tarde: vin
te e tres . Padre Orestes me ajudou muito, a senhora por 
favor, _tal~ com ele. Ele sabe que só quero ascender do pe
cado .ª v1rtude pelo caminho do servic;o de Deus. (Sim, mi
nha t1.lha, pode ~er.) Nao, irma Petrina, por caridade, nao 
m_e d1ssuada. Nao me de agora sua palavra final. Ainda 
nao, .Pelo ~mo~ d~ Deus. Sei que nao me fechará a porta. 
Suplico. Nao, 1rma Petrina, eu nao quero pressioná-la. A 
senhora d!sse que ia talar com a madre superiora. Eu 
espero. So pe90, agora, que me receba urna vez mais. 
(Mais do .que nós, padre Orestes pode ajudá-la ... ) Ele já 
fez por m1m tudo o que podia, irma Petrina. Mas vou falar 
com ele.A Ouvi.rei ~eus c.onselh_os. Pedirei também a ele que 
venha ve-la, 1rma Petnna. Nao para interceder por mim , 
mas para dar a conhecer, com sua autoridade de confessor 
a solidez de minha decisao e o tamanho de minha nece;-
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sidade. Eu sei que ~s irmazinhas francesas estáo chegan
do ... Sei. 

Urna freira bate a porta e entra chamando irmá Petri
na para a reuniáo do claustro. Alma pede a benc;áo e sai 
ªº jardim, a prac;a, a cidade, que já nao é dela. 
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NONATO 

CuMPR1Noo determinac;ao de Sua Excelencia o Senhor 
Ministro de Estado dos Negócios da J ustic;a, general Ci
priano Catapreta, designo o major Nonato dos Anjos, da 
Arma de Cavalaria, adido ao escritório deste Ministério 
no Rio de Janeiro, para a missáo especial que a seguir se 
discrimina: 

1. Dirigir-se, com a maior urgencia, pelos meios re
gulares de transporte, podendo para isto fazer as necessá
rias requisic;oes de passagem, ao Posto Indígena da FUNAI, 
no rio lparana. 

2. Ali, na aldeia indígena vizinha, na Missáo de Nos
sa. Senhora do ó e onde mais seja indicado, investigar 
a verdade dos fatos narrados pelo ilustre cientista suíc;o, 
doutor Peter Becker, conforme o traslado anexo de suas 
declarac;oes tomadas na delegacia desta cidade. 

3. Sobre todos os fa tos observados, verificados e com
pr.ovados, o oficial designado apresentará, a este Minis
tério, um relatório circunstanciado, para efeito de respon
sabilidade criminal do ou dos culpados (se for o caso) da 
morte de urna mulher branca, nas barrancas do rio lpara
na, a 26 de outubro de 197 4. 
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O major Nonato dos Anjos f ará jus ao soldo de guerra 
e a diária de viagem, que nao poderao exceder, entretan~ 
to, a quarenta e cinco días. Ao fim da missao apresenta_ra 
a conta das despesas extraordinárias de viagem, que nao 
excederá o total das diárias cobradas. 
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De-se ciencia e cumpra-se 

Dr. Ary Corveia 
lnspetor-Chefe de lnvestiga~óes Criminais 

Departamento de Polícia Federal 

JAVARI 

CADA tarde a cova de Anaca é regada urna vez mais. 
A água penetra a crosta rachada de barro ressequido até 
o fundo. Até as carnes mortas e corrompidas que cedem, 
amolecem, apodrecem. A catinga que sobe é finíssima, 
agudíssima, dulcíssima. Gritante. Ao meio-dia parece vi
sível , real9a · a miragem da mata invertida no céu. As 
rajadas de vento nao lavam o ar , apenas revolvem a catin
ga e a devolvem concentrada. Nunca Anaca, o tuxaua, es
teve tao presente e dominador. 

Até a ele, morto, há de doer que nao possamos dan9ar 
hoje o Coraci-laci, a dan9a dos tuxauas. Os homens e mu
lheres dos clas novos estiveram rodando a noite inteira 
sem saber se deviam ficar ou sair. 

Apesar de tudo, tanto quanto é possível, a festa ceri
monial vai rodando o ciclo prescrito de dan9as, ritos, 
competi9oes. Esta manha todos os clas estao no pátio , ho
mens e mulheres, velhos e crian9as formando dois círcu
los de espectadores nervosos, ao redor dos jovens que lu
tam o javari com longas lan9as rombas, atiradas com pa
letas. Sao os torcedores de cima e os de baixo, reunindo, 
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" entreverada, a gente de várias casas sem fazer caso dos· 
clas, para assim animarem e aplaudirem seus lutadores. 

Jaguar e Náru estao ganhando porque acertaram em 
quase todos os contentores e nao se deixaram atingir por 
nenhum. As lanc;as, apesar de terem a ponta embotada 
com um chumac;o de algodao enovelado, machucam mui
to, sobretudo quando batem nas coxas. No tronco seria 
terrível; mas um tiro assim seria a vergonha de um lutador 
e de seu clá. 

Cada lanceiro oferece vezes consecutivas seu corpo 
ao adversário, como um alvo inteiramente descoberto. Só 
se esquiva para os lados ou se defende, atrás de um feixe 
de varas que leva na mao, depois de atirada a lanc;a. Ago
ra, Jaguar e Náru disputam entre eles, para decidir quem 
e o campeáo. Nenhum consegue at.ingir o outro, as onc;as 
e os carearás sao, por ora, recipro.camente invencíveis. 

É de tarde. Chegou, por fim, a hora da luta ·corpo-a
-corpo e se reacende o entusiasmo: huca-huca! Comec;a 
com a entrada no pátio de todos os homens que se pro
poem lutar. Vem pinta.dos de vermelho de urucum, de bran
co de tabatinga, de negro-azul de jenipapo, conforme as 
cores das suas casas . . Tem os joelhos protegidos por cor
das de algodao e os brac;os e as pernas enroscados com 
fitas de envira para realc;ar a musculatura e para dar a for
ma que deveriam ter para serem perfeitos. 

O primeiro que salta para dentro do círculo aberto pe
los espectadores, es~urrando provocativamente, é lacumá 
da casa das garc;as. E um homem maduro, lutador famoso, 
muitas vezes campeáo. Os outros lutadores olham e se es
quivam. Ninguém se anima a aceitar o desafio. lacumá dá 
uma volta completa ao redor do pátio, andando sobre as 
maos e os joelhos, esturrando, desafiante. De repente Diaí, 
dos pacus,salta no meio do pátio, esturrando. lacumá avan
c;a para ele e os dois se enfrentam como onc;as esturran
do. Duas vezes Diaí atira o brac;o procurando agarrar la
cumá que se esquiva. É lacumá quem se atraca afinal c~m 
ele. Ali estao os dois frente-a-frente, ajoelhados no chao, 
com os brac;os enlac;ados e forcejando as cabec;as violen
tamente uma contra a outra. 

Ganha quem tomba o adversário ou tao-somente 
trisca com a mao a dobra de seu joelho. lacumá e Diaí lu-
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tam muito tempo, se esfalfam. param, se atracam, desa
tracam, reatracam sem que a luta se decida. O entusiasmo 
aumenta, ve-se que lacumá, mais velho, está cansado. 

Perderá lacumá? Se agarram outra vez, a luta segue 
cada vez mais dura. Diaí solta um braQo e tenta agarrar a 
dobra da perna de lacumá. Mas é ele quem o derruba. To-

·t 1 , 1 , 1 G t G 1 dos gn am, acuma, acuma.... arc;a. ar<;a. 
lacumá, meio inclin.ado, dá urna volta ao redor do pá

tio, sem esturrar. Goza sua vitória. Diaí salta do chao, lim
pa a poeira e desaparece. . 

Seguem as lutas como devem ser. Os saltos e os es
turros de desafio, a aceitac;áo do repto, a atracac;áo total 
do dorso, dos brac;os e das cabec;as e a decisáo instanta
nea, imprevisível. Aipá dos pirarucus contra Emeri dos qua
tis, vence Emeri; Náru dos gavioes contra Tupé dos tana
juras, vence Náru ; Epecuí dos pacus contra Guaicá do.s 
antas, vence Epecuí; Murá dos caramujos contra Tuxá 
dos tracajás, vence Tuxá. A seguir, Epecuí vence a Emeri 
e Tuxá vence Náru. A final Tuxá vence Epecuí, mas, exaus
to, é vencido por lacumá que é urna vez mais o campeao 
das lutas corpo-a-corpo: lacumá, lacumá!. .. Garc;a! 

Os lutadores maduros já lutaram. É a hora dos mais 
jovens que embora nao desafiando aos campeoes, aquí 
estao também pintados e preparados, esperando vez. 
O primeiro a saltar no pátio é Jaguar que entra esturran
te, desafiante. Todos olham para lacumá, que terminou 
urna luta dura e está ofegante. Quererá ele pór em jogo 
o seu campeonato contra a juventude de Jaguar? Jaguar 
nem mesmo está amarrado, luta pintado e adornado, mas 
vestido com um e;alQáo que esconde sua nudez. O velho 
tuxaua Anacá nao quis amarrar Jaguar e nenhum dos jo
vens da sua gerac;áo, embora já houvesse passado há mui
to o tempo em que eles deviam ser amarrados: 

- Que esperem, que esperem - dizia. 
Todos os jovens-homens mairuns esperam seu tuxaua, 

o novo tuxaua qu~ os há de amarrar ·para faze-los seus mi
acus. 
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lacumá nao se move. Parece nem ver a expectativa 
de todos. Olham, entao, todos, para o careará Náru, famí
lia · complementar a dos onc;as, cunhado de Jaguar, mas 
também ele nao avanca. Jaquar completa a volta, levanta
se um pouco e inicia outra. aintta mais esturrante, desa-
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fiante. Quer lutar. Vai levantar-se. ao fim da segunda vol
ta. quando surge um adversário. Ouem salta é Maxi. o ra
pagáo da casa nova do lado de cima dos Garc;as. Todas as 
bocas suspiram, os peitos arquejam. Um garc;a enfrenta 
um jaquar. Maxi vencerá Jaguar? Tema mesma idade, Ja
guar é famoso por sua ousadia, por sua forc;a e por sua co
ragem, mas Maxi é dos novos. Bom na luta como nao 
há. A tracam-se de bracos e ca becas, forcejando no mes
mo lugar. Logo Jaguar se arremete em cima de Maxl, num 
golpe quase sempre fatal de que ele é mestre. Maxl re
cua e rapidamente os dois' andam pra frente, pra trás, sem
pre atracados, sem se inclinarem um milímetro que seja. 
Continuam atracados, lutando, suando. Agora dáo voltas 
e voltas, no mesmo lugar e sempre para um lado. Param, 
se enfrentam, se desatracam, atracam-se outra vez, ines
peradamente, e comecam a qirar pelo lado oposto, a qirar, 
a qirar, sem se inclinarem. Maxi, num esforco supremo, ten
ta torear a cabeca de Jaquar. Tem, aqora, o queixo posto 
sobre seu ombro e aperta ao mesmo tempo que torca com 
as máos. Mas Jaguar suporta e ao mesmo tempo faz tudo 
para mover Maxl para o lado em que parece ter a perna 
menos firme . Num esforco supremo, Jaquar, afoito par.a 
terminar a luta, s.e firma na ponta dos pés e se lanc;a outra 
vez como urna mola, tentando suspender Maxl no ar e cair 
sobre ele. Fracassa. Maxl quase suspenso aproveita o ins
tante de instabilidade de Jaguar e consegue torce-lo um 
pouco para o lado desfavorável. Os dois caem, mas a máo 
de Maxi toca na dobra do joetho de Jaguar. Venceu! Há 
um instante de silencio perplexo e loqó o berreiro: Maxi! 
M ·r M ·r G t ax1. ax1. ... arca. 

Jaguar levanta-se e, reconhecendo a derrota, sai rá
pido, enquanto Maxi, sempre de joelhos, comec;a a sua vol
ta de glória ao redor do pátio, uivando agora sem tom de 
desafio. É entáo que se ouve a gritaría de lapsá que rompe 
a roda dos espectadores e avanc;a para o filho correndo. 
Junto a Maxl poe o pé sobre o seu peito forc;ando-o a dei
tar-se no chao e a se entregar completamente. 1 apsá 
abre, entáo, as próprias coxas e comas duas máos a~ranca 
o uluri, se abre e se mostra, gritando: Saiu daqui! E meu 
filho! Eu o pari! Eu o pari! Todas as bocas repetem em co
ro: lapsá! lapsá! Maxi! Garc;a! Garc;a! 
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Outros jovens medem for~as, mas já ninguém póe mui
ta aten~ao. Sao como os exercícios de todos os días que 
anunciam, se tanto, campeóes de tempos futuros. 

Toda a gente que esteve o dia todo misturada nas tor
cidas vai se desmisturando. Para torcer se juntam os de 
cima: tanajuras quatis gar~as pirarucus contra os debai
xo: pacús caramujos antas tracajás. Os sabidoes dos on
yas e dos gavióes nao entram nesta conta. Decerto para 
nao perderem jamais. 

Sem sentir, a homenzarrada toda se vai dispondo, dis
plicente, nas bandas do nascente e do poente para ver en
tardecer. Volta, assim, a ordem de todo dia da gente mai
rum unida, mas dividida em metades casamenteiras e re
partidas nas casas dos seus clas. Quem olhar de tora, como 
há de entender? Só nós, os de dentro, nos sabemos. Assim 
mesmo, mais ou menos. Mairum é gente disfar<;ada. 
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AVÁ 

DAQUI de cima, recolhido no meu oco, eu vejo minha 
aldeia Mairum esfumac;ando nesta tarde de sol. É um cír
culo de casas rodeado por duas ruas de chao batido. Urna 
passa pela frente das casas, é a de dentro. A outra, por 
trás, é a de tora. De cada casa sai um caminhozinho que 
vai dar no pátio onde está a casa-dos-homens, o baíto. 

A aldeia toda tem a forma de urna enorme roda de car
roc;a com seu eixo no baíto. Os varais dos raios sao os ca
minhos que saem das casas, e a ferradura tacheada, as 
duas ruas circulares comas casas no meio. 

Daqui de cima, voando para lá, eu vejo, gravada no 
chao, destacada da mata e rodeada das campinazinhas ao 
redor, a aldeia em que nasci. As casas sao enormes cestos 
tranc;ados com troncos ainda verdes, flexíveis, cobertos 
de sapé. A maior delas, o baíto, foi por muitos anos o ponto 
de referencia de padre Vecchio, que nao descansou até 
construir urna capela ainda maior. Mas a cruz nunca póde 
competir em grandeza com o adorno dQ baíto: dois troncos 
secos de árvores inteiras com as raízes para tora, atados 
nas pontas da cumeeira. 
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Agora será noite alta na minha aldeia. Nas casas, to
dos dormem, em suas redes atadas em varais na parede 
e nos mastros formando os grupinhos de cada família. A 
rede do homem embaixo; em cima, a da mulher e, acima 
dela, a das crian9as. Embaixo, contra o friozinho da madru
gada, arde o foguinho de ti~óes pequenos que apenas alu
miam o chao. 

Com uns dias mais estarei lá, dormindo no baíto onde 
vivem os homens sem mulheres. As redes sao armadas nu
ma ordem que reproduz, ali dentro, de algum modo, a or
dem com que as famílias clanicas se plantam lá fora na al
deia. Há sempre alguns homens -acordados, juntinho uns 
dos outros, conversa·ndo, qualquer que seja a hora. Se é 
noite de lua clara e um pode ver a cara dos outros, muitos 
ficam acocorados a noite inteira, rindo e contando casos. 
Se nao é, alguns sempre encontram formas de se verem 
para conversar, rir e se esfregar. Nós mairuns somos os 
que riem. Rir é nosso modo de ser, de viver. Preciso rea
prender a rir. Urna cara dura, séria, entre nós, é urna espé
cie de ofensa a toda gente. Cada pessoa passa pelo car
rancudo, olha e sorri, doce, tentando desfazer-lhe a rigidez 
da cara. Somos os que sorriem, com os dentes brancos, 
grandes e bons para rir, dos mairuns de verdade. Nao os 
meus, coitado de mi m. 

Qualquer día verei este sol, este meu velho Sol-Maíra 
incandescendo, como urna lamina de metal , brilhantís
sima, as áquas do lparana. Verei a meia roda preQuiQosa, 
lonquíssima que ele desenha ao redor da aldeia, dos roQa
dos novos e velhos e das imensas matas da LaQoa Neqra. 

A aldeia vai ao rio por urna estrada tortuosa que pa
rece demorar-se em curvas no meio da macega, com me
do de perder-se no areal das dunas. Lá na praia, enfileira
das urnas ao lado das outras, estarao as muitas canoas
ubás, feitas de casca de jatobá. Cada urna terá dentro seus 
remos de pá redonda, entalhada, e seus longos brac;os de 
muleta. A lqumas terao, também, a jacuma e a zinqa além 
de cofas e outras tralhas de pesca. 

Muitas estradinhas a-toa de passos de pés descalc;os 
cortam o mato sujo das coivaras, no rumo das bocas da 
grande mata de ao redor. Por muitas léguas ela se estende, 
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silva et virgo, sem nenhuma clareira maior que a da minh-a 
aldeinha. 

Arbor una nobilis: 
Silva talem nulla profert 
Fronde, flore, gérmine: 
Dulce ferrum 
Dulce lignum 
Dulce pondus sustinet 
Flecte ramos, arbor alta, 
Tensa laxa víscera, 
Et rigor lentéscat ille 
Quein dedit natívitas: 
et supérni membra Regís 
tende miti stipite 

A minha mata é um mundo de troncos altos, esguios, 
brotando do chao limpo, subindo e subjndo para só se es
folharem· lá em cima, no alto. A luz· só entra ali em jorros, 
onde um raio derrubou urna árvore, mas a mata fecha logo 
essas feridas. O natural dela é urna penumbra verde, som
bría, como urna catedral .romana. Também ali só duas ve
zes ao dia há bulício: ao amanhecer e ao anoitecer. Entáo 
as capelas de macacos guaribas saltam nos galhos e urram 
desenfreados e todo bicho de pena canta ou arrulha esvoa
c;ante com medo da noite que evém ou com a alegria da 
antemanha. Estas sao as duas missas cantadas da flores
ta virgem: a da manha e a da tarde. 

Todos nós mairuns ternos muito medo de ver.- cair a 
noite ali na mata. Se isto acontece, armamos nossas redes 
bem junto urnas das outras e ficamos esquentando fogo, 

'- apavorados, esperando que o tempo passe na travessia 
lenta deste túnel negro que é urna noite na mata. Sao horas 
de pavor sempre vivo de que alguém diga qualquer coisa 
que lembre as histórias terríveis de homens dormidos 
na mata, que perderam a alma virando bichos e como bi
chos viveram para sempre. 

o·aqui de cima, olhando nao lá pra tora, mas cá pra 
dentro, para o fundo de mim, eu vejo o meu mundo. É aquí 
agora, que a minha aldeia mairum respira tal como foi e 
eu vi , há tantos anos. Eu a vejo e revejo em cada detalhe, 
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vejo até em angulos que nao se pode v~r_, com? ~ arruma
c;ao antiqüfssima das bandas e das familias clan1cas. Uma 
linha invisível parte a aldeia em duas metades, a do Nas
cente e a do Poente. Cada urna delas com seus clas que 
tem de ir buscar mulher ou marido na banda oposta. Esta 
partic;ao da aldeia em metades retrata no chao a partic;ao 
do mundo, tal como o concebemos, sempre dividido em 
dois· o dia e a noite, o claro e o escuro, o sol e a lua, o fogo 
e a água, o vermelho e o azul e também o macho e a fe~ea, 
o bom e o ruim o feio e o bonito. Urna banda da alde1a é 

1 , ' 

do día, da luz, do sol, do fogo, do amarelo. E onde esta a 
minha família Jaguar, entre muitas outras. A out.r~ banda 
é noturna crepuscular, lunar, aquática, azulona. E a das 

1 • -

famílias recíprocas.como a dos meus cunhados os gav1oe-
zinhos carearás e de muitas outras gentes. Urna banda ~iz 
da outra que ela é femea, ruim e feia. Nao se decidiu ainda 
de quem sao esses defeitos. Mas a mim, no fundo de mim, 
me parece que eles, os do lado de lá, é que ~ao '!'ulheris, 
feios e ruins. Se este fosse assunto para se d1scut1r, eu te
ria muitos argumentos para provar minha tese. Exceto eu, 
todos nós, os do nascente, somos os mais bonitos, os mais 
fortes, os mais tudo, menos eu. 

Daqui de cima, de fora e de longe daquete meu mun:
dinho mairum, já meio esquecido, eu gozo e sofro repen
sando-o como fiz todos esses anos. E ainda me espanto: 
por que nossa gente, tao singela em tudo, tem tant_o ape
go a coerencia? Por que tanto empenho em organizar as 
coisas e tudo dispor numa ordem simétrica? A aldeia expri
me no chao do mundo as idéias que levamos na cabec;a: 
a banda do nascente e a do poente, o lado de cima e o de 
baixo, a rua de tora e a de dentro. Mas nao é só na aldeia. 
Nela como em tudo mais somos assim. Vivemos divididos 
segundo regras do sim e do nao, do frio e do quente, da 
sorte e do azar, da vida e da morte, da alegria e da dor, do 
cru e do cozido da boca e do cu, do pau e da boceta, da 
cabec;a e do um'bigo •. do sangue ~ d~ leite, do semen e_ do 
cuspe, do nu e do vestido, do silencio e da fata, da ra1z e 
da fronde, da pele e do osso, do animal e do vegetal, da 
cac;a e do peixe, do riso e do choro, do tubi e do goto. Qua~
do talamos de um, aí está o outro, oferecido, como o d1-
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reito e o esquerdo, a frente e o atrás, exigindo atencao, e 
se é o caso, pedindo a sua parte. 

Mas é na aldeia, na sua forma e na sua organizac;ao, 
que a dualidade do nosso espírito se expressa mais com
pletamente. Primeiro nas duas bandas, a de lá, dos cunha
dos e a de cá, das irmas. Essas bandas existel'!l no espa
c;o e se pode ve-las. Sao o nascente e o poente, se se olha 
do baíto. Mas elas existem também dentro de nós. Cada 
mairum, encontrando outro, sabe se ele é de cá ou de lá, 
se é fodível ou proibido, se é irmao ou cunhado. De dia ou 
de noite e onde quer que nos encontremos, nossa tenden
cia mairuna é nos dispor no espac;o, tal como vivemos na 
aldeia. 

Mas o ser de lá nao é ser estranho. Nao, o ser de lá 
nao tem nada de comum com esse meu sentimento de que 
aqui sou apenas um mairum, de que estou por fora, de 
que me encontro perdido e só neste mundo estrangei
ro. Eu sou deles, para os mairuns de todas as bandas e 
famílias. E eles sao comigo para formarmos juntos um 
nós poderoso que abriga a todos. 

É verdade que eu e minha gente Jaguar formamos um 
nosinho exclusiv.ista. Mas é um nós débil, incompleto e 
consciente de que só existe de fato dentro do conjunto dos 
outros nós familiares todos. Quando penso no meu cli 
oposto do careará, eu o vejo como meu recíproco, comple
mentar. É lá com eles que e,u vou buscar minha mulher 
que há de parir meus filhos. E lá, entre os cunhados, que 
terei meus amigos preferidos. Aquela mulher e aqueles 
amigos sao mais meus justamente por serem de ~atureza 
diferente da minha. Sao os entes de que eu preciso para 
com eles formar um nós vigoroso, fecundo, completo. 

Outro lugar onde as dualidades sao bem visíveis é 
a casa-dos-homens, o baíto. Raramente se reúnem lá todos 
os mairuns. Mas quando iS$O acontece, para alguma ceri
mónia, o povinho meu vai chegando e sentandQ em qual
quer lugar, aparentemente, como os fiéis da missa das seis 
na igreja do convento. Que nada! Cada um. senta onde sa
be que é seu lugar. O próprio pátio de terra batida onde 
danc;amos é também lugar de posic;oes prescritas. Cada 
um tem ali seu sítio para ver e participar das cerimónias 
ou mesmo para o simples viver de todo dia. Para nós mai-
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runs, aquele pátio é o centro do mundo, o ponto fixo ao re
dor do qual tudo se move, acontecendo. Ali naquele estu
fado do pátio da minha aldeia sedecidem todas as coisas 
realmente importantes. É ali que o Sol se levanta, se 
curva e se poe todo di~. no céu daquele pátio. É dali qué 
cada um de nós, sentado no lugar certo, ve cada dia o Sol 

A 

se por. 
Em breve tá estarei ;' a direita de meu pai, o aroe, a es

querda do meu velho tio, o tuxaua Anaca, bem no meio do 
semicírculo dos homens sentados em posi~ao cerimonial 
para ver o dia morrer. As mulheres ao redor servir~o a co
mida em cuias pretas. Quem sabe uma moqueca de pacu 
com mangarito? Os cachorros e os xerimbabos bocejan
do e se espregui~ando. Cada dia revemos, ali, a grande ro
da solar, a cara vermetha de Maíra, que por metade do ano 
se pode olhar de frente, até que desee para .além do lpa-· 
rana, como um braseiro sobre as matas mais longínquas. 
Aqueles fundos do poente sao para nós o lado dos selva
gens verdadeiros que conhecemos, os Xaepes. Mais adian
te, nas terras ignotas, daquele mesmo lado, estarao os sel
vagens míticos que já se confundem com fantasmas. 

Do lado oposto, no nascente, está o mundo deyassado '
de onde nos vem a invasao, a doen~a. a brancura. E o lado 
onde estou agora, é o lado de onde vou indo para lá, vol
lando. 

Para mim, minha aldeia mairum nos anos tantos des
se meu desterro, só existiu dentro de mim, na lembran~a. 
Era um oco no tempo, lá atrás, no passado,· que eu reaviva
va diariamente, recordando em cada detathe para que nao 
apagasse, nem morresse em mim. Agora, a minha aldeia 
mai,rum é também um .oco no espa~o. mas lá na frente, no 
futuro. 

Minha aldeia mairum : rominha minha, fonte minha, 
raiz minha, me espera, lá vou! Vou voltando com pressa no 
bojo deste aviao que corta o ar por cima do mar oceano. 
Anos faz que eu o atravessei num navio, indo, olhando de 
perto essas águas moventes, salsas, verdes, gordas, in:ien
sas. Volto, agora, por cima, voando leve . como pássaro. 
Volto homem, volto ·só. Volto despojado de mim, do meu 
ser que eu era comigo, no meu eu de menino mairum que 
um dia fui. Quem sou? Volto em busca de mim. Nao do .que 

66 

' \ 

• 

fui e se perdeu, mas do que teria sido se eu tivesse ficado 
por lá e que ainda serei , hei-de-ser, custe-o-que-custar. 
Ele, o outro, o futuro de mim. eu o farei, n.ao seguindo no 
que sou. Ele só nascerá quando eu me desvestir de mim, 
do falso eu que encarno agora para deixar livre o espa~o 
onde ele há de ser. 

Todo o. dia e toda a noite já longa deste vóo revivi meus 
idos. Os de menino na aldeia, os de rapaz no convento ·de 
Goiás, os de homem feíto e desfeito em Roma. Eles me mar
caram duramente. É como se eu tivesse perdido minha al
ma, roubada pelos curupiras e vivid•) por anos a fío como 
bicho entre bichos. Volto, agora que volto de verdade, me 
perguntando ·quem é o ser que levo a meu povo. Sei bem 
que nao sou o anjo sem mácula que um día quis ser, a in
genuidade mairuna submetida a todas as prova~oes, mas 
intocada. Nao sou inocente. Nao sou culpado. Sou um equí
voco. Quem volta nao é a forma adulta do m.enino ignoran
te que os mairuns, na sua inocencia, mandaram, um día, 
coni os padres aprender a sabedoria dos caraíbas. Quem 
volta nao é também o catecúmeno esfor~ado de quem os 
missionários quiseram fazer a glória .da Ordem. Quem vol
ta sou apenas eu. Fui a ovelha do senhor. Volto tosquea
do: sem glória sacerdotal, sem santidade, sem sabedoria, 
sem nada. Tudo que tenho sao duas maos inábeis e urna 
cabe~a cheia de ladainhas. E este cora~ao aflito que me 
sai pela boca. 
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XISTO 

TERMINA o día na vila de Corrutel.a. A .gente qu~ volta 
dos ro~ados, dos currais, da pesca, va1 se JU~tando a som
bra da igrejinha. É uma capela velha, consyru1da por padre 
vecchio. Já nao abre. Agora quase todos sao crentes. 

Lá está o beato, acocorado. Cada pesso~ que chega 
se acerca para ouvir, primeiro de p~. depo1s ~gachado 
também. Os homens picando fumo e pitando pacientemen
te. As mulheres dando de mamar aos filhos menore~. 
olhando os maiores que brincam ao redor, ral~ando. E 
assim todas as tardes, sempre no costado sombno da ca-
pelinha fechada. 

Xisto fala com a sua voz arrastada, rouca, e seu forte 
sotaque cearense. Fara manso como quem pensa alto e 
com coragem. Muito do que diz é sobre coisas lá de ~en
tro dele mesmo, pensam alguns. Mas quase todos supoem 
que tudo está escrit~ ou ~ssenta~o n~ palavr~ dos profe
tas. Chegada a ocasiao, X1sto explicara a re~a9ao e~tre s~a 
tala e os textos sagrados. Do is sao seus of1c1os al 1 na v1la 
de Corrutela: pregar aos vivos, rezar e c~ntar com el~s; 
lavar, amortalhar e enterrar os mortos. Os neos e remedia-
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dos pagam o caixao. Os pobres, enterrados em rede, na
da. A caridade dele quase acabou com a lrmandade do 
Rosário que antes dava cova e caixao aos confrades. 

Corrutela tem também seu pastor. Um gringo que vem 
semana sim, semana nao, no seu motor de popa, pregar 
e cantar. Mesmo en tao, com ele ali presente, Xisto fala mais 
e, ao que parece, com mais sabedoria. Ao menos com mais 
clareza porque a tíngua de seu Bob é arrevesada. O pró
prio pastor gosta de escutar a prega~ao do preto beato. 

Xisto reenrola o 'cigarro que Tonico Carreteiro lhe 
deu. Lambe a patha, acende e abre a tala: 

- Este mundo tem mistério, tudo aquí é encantado. 
Até a velha Calu, lavando roupa e se co~ando . Até o .ve
lho lzupero, que trabatha no ofício de-dia-e-de-noite, fer
rando cascos. Até eles tem mistério. Há um que manda, 
é o Senhor. Outro que desmanda, é o Demo. Mas há tam
bém, o que há-de-vir, o Encantado. Ninguém sabe quem é. 
Nao é Deus, nem o Diabo. É gente feíto nós, um de nós. 
Eu, quem sabe? Nem ·eu mesmo nao sei. Deus existe e está 
com o mando pra mandar até o fim do mundo, mas Efe tam
bém sofre. Quem do mando é o dono, manda em tudo, mas 
nao manda na sua sina. O t:festino que Ele fez, que Ele tra
mou pra mim, pra voce, pra todos, tramou pra Ele também. 
Nunca eu vou entende(, nunca jamais. E devia, tenho othos 
pra ver, ouvidos pra escutar e até alguma manha pra des
manchar enredos enredados. Mas o que vejo é muito me
nos do que nao vejo. E o que entando é um tiquinho deste 
mundo grande em que eu também estou enovelado. Tan
ta coisa há que nao se entende. Coisas simples de toda 
hora, mas cheias de mistério. Que dirá as complicadas! 

Xisto pigarreia, puxa · fuma~a. olha demorando mais 
ou menos a cara de cada um e continua talando compas
sado: 

- Quem pode dizer como as árvores estao metidas 
nas sementes? Quem sabe explicar que for~a é essa que 
faz a semente crescer, tremendo, debaixo da terra, tirando 
substancia pra deitar raízes, esgalhar, enfolhar, florescer, 
frutificar, até se dar na semente, repetida. Ela está desti
nada, tem lá dentro suas regrinhas pequenininhas, mas 
cheias de for~a e de sabedoria. Uma diz como vai ser a fo
lha. Outra tala das flores, com a sua forma, cheiro e cor. 
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Há regrinh.as também para a fruta, com seu gosto e veneno 
e co'!lpetencia para gerar semente e come~ar tudo outra 
vez. E o mesmo com coisas ainda mais simples como o na
riz da gente. Vejam esse meu nariz. Era pequeno quando 
eu era menino. Cresceu, engrossou, mas cresceu dentro 
de uma regra, como se crescesse dentro de urna forma. A 
semente nao é.dona de sua regra, de sua sina. Nem o nariz 
é dono da sua forma. Assim é a vida aqui em Corrutela. 
Ninguém é dono de sua regra. Nem Deus, nem o Diabo. 

Xisfo pára de falar, olha em torno, pousa os olhos um 
momento em Perpetinha que estremece. Todos esperam 
que ele pe~a a ela para tirar o canto. Nada. Ele continua 
a fala~ao: 
. - ~qui, em Corrutela mesmo, nasce gente todo ano, 

vive ~ vida de menino, cresce, casa, fornica, pare gente, 
depo1s envelhece, morre. Tudo dentro da regra, da sina, 
do destino e tudo entreverado. Um para casar com o ou
tr~ , o outro para matar o um. Essa para ser casada com 
ele e esse outro pra morrer na mio daquele. Culpa, de 
quem é a culpa? Quem pode salvar o matador? Quem pode 
desfazer o casamento destinado? 

Tonico Carreteiro cisma, olhando em torno. Per
gunta a si mesmo o que dá for~a e sabedoria ao beato Xis
to, para ele dizer coisas assim nunca pensadas? Aqui 
ninguém bebe, beber ele nao bebe. A inspira~ao vem mes
mo, espontanea de dentro dele, ou será um dom de Deus 
que lhe deu a sabedoria da palavra revelada? Ele fala me
lhor, mais explicado do que muito padre da igreja, com es
tudos de seminário. O ruim é que quando dá de falar, es
quece de rezar e de cantar. Até se zanga se ~lguém re
clama. 

Xisto continua: 
- . Vejo tanta coisa impossível suceder e tanta coi

sa inevitável nao acontecer. Antes pensava que nao havia 
regra. Hoje sei que tudo tem regra, tino, destino. O Encan
tado é o dono da sina. Fala pla boca da gente. Cada um 
sem querer, vai dizendo, sem saber, urna coisa aqui, outra' 
coisa ali, acolá. Eu vou ouvindo, vou olhando. Só de assun
tar vou regrando as coisas sem querer. Nao é o diabo, as
sombra~ao. Nem é Deus, santidade. É gente feito nós. Eu, 
um de voces sentado aqui nessa roda. Porque voce, eu, 
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qualquer um pode ser o Encantado. Por que nao há de ser 
voce? Quem será? 

O beato baixa o tom da voz, murmurando mais do que 
falando: 

- Estou cheio de dúvidas. Minha dúvida cresce todo 
dia. Nao sei nada do que há de suceder e por muito tem
po nao sabia nem do sucedido. Hoje acho que, muitas ve
zes, no sucedido eu tenho minha mao metida. A mao, 
nao a vontade. O tino, nao o destino. É a regra do Encan
tado. Veja seu Non.o, morreu, deixou aí essa nhá Aninha 
levando sua vidinha de. viúva-velha, recatada. Eu passava 
tempos sem ver nhá Aninha, nem pensava nela. Outro dia 
eu pe~sei, nao pensei só, vi. Vi a imagem dela com o papo 
ma1s 1nc.h~do, a verruga mais crescida. Eu sabia que 
aquela v1sao matava a velha. Sabia que minha pena dela 
ainda estar viva era forte demais para ela suportar. De ma
nha, sentei aqui mesmo neste lugar, esquentando sol, es
perando. Sabia que o primeiro que passasse ia me dar a 
notícia. Nao · passou ninguém, mas o sino repicou finado. 
Eu me ass~st~i. Nªo tinh~ visto ninguém entrar na capela. 
Mas pense1: e a lambe-hostia da Donga. Esperei. Ela tinha 
de vir me ver, tinha de encomendar a cova e o caixio. Aí 
ela me ofendeu, dizendo que era de pobre e fiado. E me 
disse mais: 

- Comigo nao se incomode, seu Xisto. Ainda sou da 
lrmandade que meu enterro há de pagar. 

- Nem pense riisso Sá Donga, a morte é de todos os 
viventes - eu disse e rematei: 

- Mas a minha vem muito antes da sua. A senhora é 
que há de me enterrar. 

- Eu mesmo estremeci com aquela palavra-voz sain
do da minha boca. Eu estaria agourando•minha morte, 
chamando desgra~a. Nao, eu sabia que nao. Nao era eu, 
sei que nao era. Nao há enganos nesses ditos que saem da 
boca da gente, que vem lá do fundo da gente, sem o ma·n- · 
do no_sso. ,E a fata do Encan!ado. Ela sai com tanta for~a 
que n1nguem pode calar, senao sopita e ele morre ali mes
mo, estuporado. 

- Voces escutaram, agora pensem: nhá Aninha, a vi
sáo ~ela que eu tive, nao era ordem de morte? O dito aque
le, manha morte anunciada, é bem claro. Nao é claro como 
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o dia? Estou com a regra, estou com o tino, destino. Mas 
sem valia e sem culpa, nem inocencia. Dele é o mando para 
o bem ou para o mal. Morte, quando é para morrer. Alegria, , 
quando é para alegrar. E o que -está escrito. Eu cumpro a 
lei, a lei que sai de dentro de mim. Quem sabe do destino? 
Nem eu, ninguém. Só o Encantado sabe. E ele fala quando 
quer, por minha boca, por sua boca. 

Zé da Tropa olha Tonico Carreteiro, preocupado, co
mo quem pergunta: estará zureta? Tomando coragem 
limpa a goela e opina: 

- É hora do salmo, seu Xisto. O sol é posto. 
- · Salmo nao tem hora nao, meu irmao. Hoje quem 

fala é corac;ao de homem. Hoje eu confesso aqui os meus 
malfeitos para todo mundo escutar. Todos nao; só deve es
cutar quem tem pecado e culpa. Quem for limpo 9e corac;ao 
pode ir andando, nao cabe aqui no meio de pecadores. 

Zé se encolheu, cuspiu, passou a Xisto o cigarro que 
acabava de enrolar, em sinal de paz. 

- E nao cuide, seu Zé da Tropa que eu estou contan
do novidade. O povo sabe, sabe ou desconfia. Quando fala 
de mau-olhado, de agouro, de feitic;o, de urucubaca, de 
panema, é disso que está falando. Mesmo sem saber o que 
é. O ruim aquí é que quando vem um com um entendimen
tozinho para desenredar urna coisa da outra, vem logo ou
tro que nao enxerga nada, querendo cantar. Cantar tem 
hora! Hoje precisamos é de coragem. Muita coragem para 
pensar no mistério. E muito . medo pra saber que o bem 
e o mal estao entreverados. As vezes do mal nasce o bem. 
Mais vezes ainda o bem dá em desgrac;a. Quem busca a 
sua melhoria tem que aceitar o bem e o mal. Se eu nao 
mando no que eu fac;o, nem mando no que penso, nem para 
mim, nem para os outros, como é que eu vou saber onde 
está Deus? A fonte da verdade é onde está a vontade do 
torto? Eu matei nhá Aninha ou foi a Lei que tremeu em mim, 
fazendo eu ter a visao? E foi pro bem ou foi pro mal? Foi 
pro bem, talvez, se estava na hora dela. Foi pro mal, talvez, 
se ela nao estava pronta pra morrer, de espírito limpo. Mas 
quem pode !impar quem? E se eu fosse dizer a ela e a tan
ta gente o que eu já sonhei: olha, aí vem desgrac;a; te pre
para, irmao, chegou a hora da tua morte; ele estatelava ali 
mésmo, de puro medo. Nao, eu guardo comigo, purgo no 
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peito sozinho. Bem, irmaos, vamos deixar disso. Vamos can
tar. Menina Perpetinha, entoa aquele canto dos santos ho
mens. 

Xisto recita a estrofe de memória, em voz rouca: 

Ai desta nayáo pecaminosa 
povo carregado de iniqüidade 
raya de malignos 
filhos corruptores. 

E logo cantarola: 

Abandonaram o senhor 
e todos repetem: 
... -. naram o senhor 

Blasfemaram do·Santo de Israel ... disrael 
Voltaram para trás ...... aratrás 

Perpetinha alc;a, entao, sua voz tremula, mais alta: 

Uiva, o' porta ....... o' porta 

Grita, o' cidade .......... o' cidade 
·Tu, o' Filistina toda treme! ..... ... odatreme 

Xisto recomec;a a falac;ao : 

- Nada neste mundo é eterno, só Deus e o Diabo. 
Tudo passa, o que é bom e o q_ue é ru im também passará. 
De nós todos nada há de ficar, nada ficará. Mas urna coisa 
fica. É o pecado. Este, sim, é definitivo. Voce hoje peca 
contra a Leí, o pecado fica aí, latejando. Voce purga na r>e
nitencia, na esperanc;a do perdao, mas ele fica, aí teste
munhando, testemunhando. Quando chegar a hora, a hora 
derradeira do J uízo Final, ele aí estará te denunciando. 
Quando Deus separar os justos de um lado e os pecadores 
do outro, o que vai contar é aquele pecado, pesando no 
prato da perdic;ao. Tudo passa, tudo acaba. Nao o p.ecado. 
Voce pode ser justo e puro. Mas voce pode estar, como eu, 
carregado de pecado dos pecados já pecados, dos peca
dos passados que nenhuma água lavará. 
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Xisto pára um instante e arremata: 
- Sei que padre diz que confessa, dá penitencia 

e perdoa. Será? Ele lava o pecado, o pecado contra a Lei 
de Deus? O pecado de quem caiu na tenta~io? Nao, peca
do nio se lava, nio. A culpa é a culpa e Deus é o juiz. Só 
Deus. O Diabo é o cobrador. 
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SUCUR ÍDJUREDA 

Os homens de todas as bandas saem para longe da. 
aldeia. Só as mulheres e as crian~as suportam a catinga 
aguda de Anacá, recendendo no ar. Uns váo río abaixo ou 
rio acima para as pescarias de pirarucu, com arpoes ou 
de pacu cóm arco e flecha. Outros buscam igarapés em 
que possam fazer urna tinguizada, sempre mais rendosa. 
Alguns preferem ir pescar também com flecha e com ar
páo no colar de lagoas que se comunicam urnas com as 
outras, por canais, e com o lparaná, por furos, formando 
urna rede de águas fluentes que só um Mairum atravessa, 
sem se perder. Outros, ainda, entram na mata, em busca 
de ca~a de couro ou de pena. Só voltaráo, tanto os pes
cadores como os ca~adores, quando tiverem seus jama
xins cheios de moqueados de peixe ou de ca~a. 

Também os rapazes partem hoje. Mas nao váo sós e 
náo vao cac;ar nem pescar. Outra é a sua obriga~áo: váo 
guiados por Teró, dos carearás, que há de encontrar para 
eles urna sucuridju sem tamanho: a maior do mundo. 

Váo remando su as ubás, um dia inteiro, pelo 1 paraná 
acima. Daí por um furo até a Lagoa Negra que atravessam, 
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espadanando água com os remos, fazendo revoar todas as 
aves, num trae-trae de tambor. Aí dormem e depois seguem 
adiante, subindo o igarapé Rupi através do túnel verde 
de árvores debruc;adas, folhentas, sobre as águas. Mais 
trabalho do que remar em silencio, dá afastar galhos e fo
lhas que atravancam o caminho e retirar as tronqueiras 
que cortam o igarapé de lado a lado. 

Seguem sempre em frente, atentos aos gestos de Te
ró, que vai na frente abrindo a fila das tres ubás. Chegam, 
afinal, onde supoem que esteja a cobra gigante. Mas nao 
está. Vao adiante buscando por um lado e pelo outro, aten
tíssimos. Nao é pequeno o risco de que ela os veja primei
ro e num bote derrube um ou dois. Veem muita ca<:{a perdi
da naqueles ermos: veados, capivaras, urna anta e também 
duas sucuris. Mas nao sendo do porte que deseja, Teró 
deixa pra trás. 

Já no meio da tarde dao com a sucuridju deles, quase 
confundida com os troncos e a vegeta<:{ao. Só visível para 
quem sabe ve-la, em suas escamas verde-negricentas, im
bricadas em anéis ao longo do dorso, e na barriga amare
lenta com suas gra.ndes manchas escuras. Está meio en
roscada num tronco, acuando. Mas nao busca comida, bem 
abaixo do pescoc;o se ve urna bola ressaltada onde a pele 
se estica e as escamas se esgar<:{am. Será um veado ou 
outra cac;a maior que ela abateu, triturou e engoliu. Agora 
está digerindo devagar, gozando o gosto e engolindo o 
suco. 

Vendo os tres bichos homens-ubás que vem subindo 
o igarapé a cobra apóia-se melhor ao redor do tronco e le
vanta a cabec;a sobre o corpo esguio, assuntando. Nin
guém diz palavra. Teró comanda, com gestos, os onze ho
mens que saltam no mesmo instante e arrodeiam a sucu
ridju por todos os lados. Ela olha desconfiada, esticando 
e encolhendo o pescoc;o, balanc;ando a língua trífida e se 
perguntando que animaizinhos sao esses: pouco antes eram 
tres centopeias dentro d'água; agora sao um enxame em 
torno dela. A um assobio de Teró, eles saltam simultanea
mente e agarram o cobrao por todos os lados: a cabec;a, o 
pescoc;o, o corpo em várias de suas rodelas aneladas e a 
cauda que se desenrosca, querendo dar rabanadas. 
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, ~utam, horas contr~ aquele músculo vivo, fugidio, lon
gu1s~1mo. E um ?ano, elastico que se encolhe e engrossa e 
se d1stende e afina. As vezes se arqueia levantando os ho
mens no ar e logo se endireita e enrijece atirando-os no 
chao. Firma-se na forc;a dos próprios homens que seguram 
sua cabec;a para dar rabanadas que fazem danc;ar atónitos 
os que agarram a cauda. Mas todos a mantem firmemente 
presa, por mais que ela os agite no chao e no ar. 

O cobrao brame sem cio, só de fúria, mas se entrega 
por fim quase imóvel, tremente. Teró solta entao 
a cauda, gritando a Jaguar que solte a barriga e v~nha se~ 
gurá-1.a . ali. Teró v,ai para adiante agarrar o pescoc;o da 
sucun~JU, bem ~tra~ da cabec;a onde está Maxi, que solta 
o cobrao e se poe d1ante dele, atónito. Teró grita, ordenan
do que oferec;a a cara a mordida da sucuridju. Maxi quase 
duvida um instante, mas logo se inclina e mete o queixo 
na boca monstruosa, que morde urna dentada firme de ca
chorro. raivoso. Maxi se afasta ~angrando e quando pensa 
em cuidar-se ouve outro grito de Teró que o manda subs
tituir Jaguar, para que ele venha, por sua vez, receber a 
bocada. 

Assim, um por um, os jovens-homens vao se suceden
dO da cabec;a para a cauda, cada um deles oferecen
do a cara para receber a marca do lanho da sucuridju. 
Urna vez mordido sai imediatamente para segurar a cobra 
"? !ugar ~o companheiro que há de seguir. Assim, do prin
~1p10 ao f1n:1, ~ sucuridju continua sempre agarrada e man
t1da quase 1movel, por mais de vinte maos vigorosas. 

Todos ~o~am mordidos. Trata-se, agora, de como sol
tar a sucund1uac;u porque ela deve continuar viva, teste
m.unhando na mata, com sua vergonha, a ousadia Mairum. 
~1zem ,que nunca mais nenhuma dessas cobras desceu o 
1garape para atravessar gloriosa, com o lombo arqueado 
e movente, o espelho de águas da Lagoa Negra. 

A um gesto de Teró, todos soltam a cobra saltam , ' 
~a~a tras e .se afastam correndo para o igarapé. A sucu-
ndJuac;u furiosa nao encontra jeito, nem tempo, de se en
roscar em alguém para triturá-lo ou de abater um homem 
com urna raban~da . Voltam ·as ubás, ainda sangrando dos 
lanhos das. mordidas. Orgulhosos, deixam sangrar. 
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A tarde está caindo, mas eles devem remar rio abaixo 
urnas horas mais pela noite adentro, antes de acampar, na 
boca do igarapé. Teró sorri contente. Os jovens-h~mens 
remam silenciosos, sérios, circunspectos, com o sent1men
to da importancia do que acaba de ser feíto. Ninguém lim
pou a cara manchada do sangue coalh~do e ressequido. 
Ainda em silencio, armam as redes bem Junto uma das ou
tras, cada qual com seu fogo aceso debaixo, contra as 
muri~ocas e os curupiras, ladroes de sangue e de almas 
mairuns. 

Amanha e depois deveraQ remar ainda, acampando 
duas vezes mais, para afinal entrarem na aldeia, na ma
nha em que sao esperados Custam a dormir, ouvindo de 
Teró as histórias de sucuridjuredás, em .que ocorreram to-
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da espécie de acidentes, inclusive urna cobra que· morreu 
de tanta raiva e humilha~áo. Mas nunca sucedeu a um mai
rum desistir ou se deixar agarrar por um bote. O máximo 
foi u~a rabanada que quase desbundou o velho aroe, quan
do ~inda mo~o foi receber o lanho de que ainda tem na cara 
a cicatriz. Cada gera~áo conta e reconta histórias talando 
da sua sucuridjua~uhu, a maior de todas. 

- A de voces - esta nossa - é das meas. T enho 
visto maiores - diz Teró. 

- Qual nada - responde Jaguar. Qual o que, · meu 
velho. Essa é a mae de todas.as cobras. Nao há maior! 

. O feíto maior dos tantos contados ali, jamais repetido, 
fo1 '? de u.m.a gera~ao, que, ao regressar do seu sucuridju
reda, dec1d1u fazer urna ca~ada e voltou no prazo previsto. 
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todos carregados: um trazia um veado, outro um~ anta, ou
tro um caititu, todos levando carn~ p~ra a alde1~. J ag~ar 
se entusiasma e decidem todos, al~ mesmo, . repetir o fe1to: 
Mas há de ser dentro dos dois d1as e me10 que re~tam , 
pondera Teró. Assim , será, promete Jaguar. Comb1nam 
urna cac;ada de fogo, nl:lma campina aberta na mata por al
gum incendio, nao se sabe quando, bem perto da Lagoa 
Negra. _ . , 

Acordam ainda de noite e vee~ a manh~ nascer Jª re
mando. De tarde, embicam as ubas na pra1a ,da 1a9oa e 
saem todos juntos para o fundo da campina. La, T ~ro pre
para um chumac;o de patha seca .besuntada de resina par~ 
cada homem. Acende um togo e f1ca esperando o vento ~o 
prar para o lado da lagoa. Chegada a hora, quando as ra1a
das já sao fortes, eles vao acendendo os chumac;os e saem 
a correr em disparada para um lado e para o outro, segun
do manda Teró, para formar o grande círculo d~ fogo que 
irá correndo e se estreitando a medida que que1ma a ma
cega. Armam, assim , urna enorm~ pinc;a de fogo que urna 
hora depois se fecha perto das ubas. 

Ali já de volta os homens descansam da correria e 
esperam as cac;as, com os an~os e flec~as prontos para 
abater o que venha. A bicharada da camp1na, vendo o fogo 
cercar por todos os lados, tenta ~scapar , d~s~mbe~tando 
por aqui e por ali. Mas acaba fug1ndo pela un1ca sa1da na 
beira da lagoa, bem ali onde os cac;adore~ esperam. Sa~~ 
veados, cervos-galheiros, tamanduás, me1a vara de ~a1t1-
tus, pacas, quatis, cobras, cutias, tatus, , urna on~a pinta
da, duas su~aaranas e até um jaguarum. E um gatao n~g!o 
luzidio, enorme, com lunares prateados sobre a escurida? 
veludosa do pelo noturno. Salta tora do fo~o e da fumace1-
ra, olha um instante os homens que tambem se es~atelam 
ao ve-lo, maravilhados. Salta, entao, urna vez ma1s, num 
pulo inesperado, sobre as ág1,Jas da Lagoa Negra. Jaguar 
e Maxl entram na água atrás do jaguarum, ~as sa~m log?. 
Ali dentro, nadando mais e .melhor, o onc;~o pod1a fac11,
mente acabar com eles a patadas, qesnuca-los. Voltam a 
margem para ver onde o j~guar sairá. yao atrás, ~pesar ~a 
advertencia de Teró, ped1ndo que de1xem pra la este Ja-
guar que já ganhou o mundo. 
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Teró, da casa dos carearás, que sao os donos das on
c;as vivas, bem podia dar urna ordem em lugar de pedir. 
Se alguém devesse matar aquela onc;ona seria ele. Mas 
viu que era impossível proibir a seu filho aquela fac;anha 
e, de fato, apesar de tudo, Jaguar foi adiante, com seu no
vo amigo inseparável: Maxl. 

Os companheiros esperaram alegres até o fim da 
tarde e depois, preocupados, pela noite adentro, mas os 
dois nao regressaram. De madrugada Teró decide que irao 
todos para casa levando a enorme carga de cac;a carneada 
para moquear lá. Na aldeia podiam, talvez, organizar um 
grupo, se fosse o caso, para sair em busca de Jaguar e Ma
xi. Metem n' água as tres ubás e saem remando pela Lagoa 
Negra afora. Remam dia-e-noite para entrarem , na fresca 
da manha do dia previsto, no embarcadouro mairum. 

Teró sopra na flauta caramujo a toada do cac;ador que 
volta com cac;a. Na praia os jovens-homens se pintam, re
fazem os adornos, como é possível, agarram as carcac;as 
das cac;as inteiras e tomam o caminho da aldeia, cantando. 
A gente, que apenas acordava, vem alegre ao seu encon
tro no pátio de danc;as. Ali, vendo repetida a fac;anha im
possível , vao armando legó o enorme moquém. E Jaguar, 
perguntavam. E Maxl? . 

Durante todo o dia, dois cheiros fortes disputam o ar 
limpo da aldeia. A catinga fina, seca e doce de Anaca e o 
cheiro grosso, gordo e gostoso da cac;a que assa em pos
tas sobre o braseiro descomunal. E Jaguar? E Maxi? 

O dia seguinte é de apreens6es, mas ninguém diz na
da. Só o aroe pondera a Náru que talvez devessem pedir 
a Teró que volte com um grupo para procurá-los. Mas por 
que? Nao seria urna desonra, talvez, acreditar que eles nao 
seriam capazes de se saírem sozinhos e bem do que se 
propuseram fazer? Nem Remuí, nem Teró tomam inicia
tiva nenhuma. Aparentemente só cuidam de bem assar 
aquele mundao de carne, comendo as pontas, secando 
as mantas maiores e socando certas partes com farinha e 
banana em pac;oca. Tudo para guardar como a comida mais 
fina dos grandes dias da festa maior. Mas ninguém desliga 
o ouvido qoe busca no vento a toada-anúncio do retorno 
de Jaguar e de Maxl. Que será deles? 
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Só tres dias depois, no fim da Jarde, se ouve um ron
co de buzinas soprado na flauta de máo, com que Jaguar 
e Maxi anunciavam seu regresso. Vem a pé, do lado da 
mata alta. Jaguar na frente, visto de longe, parece enorme 
e disforme. Todos olham apreensivos: que será? Ao chegar 
mais perto vai mostrando e disfarc;ando sua estatura des
comunal e a cor neqrenta. E le se cobriu inteiro com a pele 
negra do jaguarum. Sobre sua própria cabec;a traz o cabe
c;áo sangrante do acanguc;u. Scbre os brac;os, a pele dos 
brac;os e das máos armadas com as garras inteiras do ja
guar. Nas costas, o enorme pelame negro, !uzidio, as patas 
e a cauda se arrastavam arranhando o chao. Assim entra 
no pátio, no meio da dupla fila estupefata de homens e 
mulheres, acrescentando outro cheiro forte ao de Anacá 
e ao dos assados. É o bodum próprio do tigráo, forte de fa
zer espirrar, e a catinga da meia podridáo da sua pele 
frescal. 

O aroe surge de repente, frente a Jagu·ar que se esta
tela aove-lo e ao ouvir azoada levíssima mas urgentíssima 
que ele tira do maracazinho e da flauta. Comandando-o 
com os olhos, o velho aroe faz Jaguar aproximar-se da se
pultura de Ah.acá e ajoelhar-se ali. Comec;a, entáo .• a falar 
em voz baixa·e forte: · 

- Anaca, é Jaguar que aquí está, diante de voce. Seu 
sobririho-neto Jaguar. Ele trouxe o jaguarum, o acanguc;u
pixum. Trouxe para voce, irmao do jaguar, o pai de todas 
as onc;as. Aquí está no pátio da aldeia o jaguar vivo. Sua 
vida é dos carearás. Eles o hao de matar: Para isso, aí está 
Teró que vai sangrar, agora mesmo, o jaguarum. As gar
ras, é certo, serao coroa de Jaguar. As presas seráo colar 
de Jaguar. Mas a pele, esta é da casa dos carearás. A ca
nela será flauta do tuxauareté que há-de-vir. 

Jaguar se levanta, desveste-se do pelame negro, ·o 
pousa ali no chao, na frente da cova e se senta na posic;ao 
cerimonial. Teró vem vindo devagar, ajoelha-se ao lado 
de Jaguar, toma nas maos a pele macia e fresca, suspende, 
faz com ela urna bola e enterra neta, duas vezes, sua faca
quicé, matando o tigráo e se levanta. Poe-se, entáo, na 
frente de Jaguar e pede: me ajude. Jaguar se levanta tam
bém e os dois, pai e filho, tomam o pelame em toda a sua 
grandeza e cobrem com ele a sepultura. A cabec;a é posta 
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onde est~ a cabe~a de Anaca, do lado nascente. A cauda, 
onde estao seus pés, no poente. T eró diz entio: 

- O grande tigre hoje é de Anacá, no que resta da 
tarde e por toda a noite. Amanha me ocuparei dele . 

. O ~roe encerra a cerimónia com um trinado alegre da 
buz1n~z1nha de cabac;a. Os homens e as mulheres se 
aprox1m.ª'!1 todos para passar a máo na pele enorme, ne
g~a~ luz1d1_a, c?m seus lunares. Ela refaz ali no centro do 
patio um tigre 1menso como a noite, de brac;os e patas aber
tas com. su as garras recurvas e com sua bocarra de presas 
d~ marf1~ amar~lo, enormes, sobre a tumba de Anacá 0 
tuxauamb1r do cla Jaguar. ' 

De tarde todos saem alegres atrás de Jaguar e Maxi 
que tomam o rum~ da. praia. Maxi comec;a a contar ali na
quela hora urna h1~tóna que continua contando todo día e 
que nu,nc~ acabara de contar nos dias de sua vida inteira. 

So nao .Pode contar sentado, quieto. Conta de pé, an
dando, gest.•c,ulando; pode ser na praia, no pátio, ou áté 
mesmo no ba1to. mas precisa de espac;o. Quando comec;a 
todo~ sabem, é preciso aqarrar os cachorros pelas perna~ 
e abrir a cena em que ele vai reviver seu ido. 

Contando, M~xi fala, grita, salta, danc;a, esturra, mor
de. Agora é o gatao de pé sobre as patas, assustador. Logo 
é Jag'!ar armado de ar.co e flecha ou estendido em lan~a 
azaga1a, puro nervo, músculo e olho. lnstantaneo, Max1 
salta de tigre a homem e votta de gente a onc;a. As vezas · 
?Onsegue ser, no mesmo instante, gente e onc;a: Jaguar e 
Jaguarum, enrolados um no outro. 

Conta .. como eles p~rseguiram o onc;áo um día inteiro, sem 
· ve-lo, m_as ad1v1_nhando-o por seus esturros e rastros, 

ora aqu1, ora alt : quem cac;ava quem? 
Conta como o onc;áo, no dia seguinte, os enfrentou levan

tado de pé sobre as pafas traseiras e rosnando mata
dor, mas fugiu ao ver sua morte na cas:a de Jaguar. 

Conta como o tiqre neqro se defendeu, entao, de urna fle
chada d~ taqua~a que lhe ia abrir o peito, com urna 
palmada 1nstantanea que estilhac;ou a flecha no ar. 

Conta como, de~ois, Jaguar o fe~iu mal, duas vezes, com 
flechas de fisgar que ficaram espetadas nos flancos, 
balan~ndo sem conseguir sangrá-lo. 
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Canta como, calado, Jaguar trabalhou toda urna noite sem 
parar para fazer urna lanc;a de cerne de palmeira, de 
ponta afiada a faca e endurecida a fago. 

Canta como, por fim , farejaram com trabalho o jaguarum, 
denunciado pela catinQa, atrás de urna touceira de pin
dó, acuado. 

Canta como, ali, Jaguar enfrentou o jaguarum enorme que 
veio andando rápido e silente sobre as quatro patas 
macias, pronto para destechar em cima dele um salto 
mortal , desnucá-lo e beber se.~ sangue ainda quente. 

Conta como o tigrao paroo, estatelado, ao ver a lanc;a que 
Jaguar girava no ar, estendendo seus brac;os e forman
do um largo círculo movente. · 

Canta como no raio do círculo lacerante, mas a uns pas
sos de distancia, o jaguar negro levantou-se sobre as 
-patas traseiras e abriu as d.ianteiras esturrando, ron
cando, balanc;ando a cabe~a. mordendo o ar, para um 
lado e para o outro. 

Conta como ele tremeu de medo da fúria tigrina, mortal , 
destechada sobre Jaguar, tentando estilhac;ar a lan

c;a com urna patada. 
Conta como avanc;aram assim, o gatao de pé, urrando, 

ameac;ante, fatal; o homem calado, oferecendo e re
tirando a lanc;a, plantado sobre seus dois pés e sobre 
sua vontade de nao fugir apavorado. 

Conta como avanc;aram lentamente, passo a passo, um 
para o outro, Jaguar e O· jaguarum, até que o onc;ao 

agarrou firme com suas duas maos a lanc;a que Jaguar 

lhe oferecia e fixou a ponta dura no seu próprio peito, 

bem onde quería Jaguar. 

Conta como o jaguarum sangrou-se ali até o fundo do pei
to, esturrando de fúria feroz, suicidado sem querer, 
para cumprir o querer de Jaguar. 
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SERVICO 

A Qui vou eu, meu Deus, para servi-lo. Servi-lo com 
minha alma e com meu carpo, no sentimento e na dor. Do 
mundo nada quero e tudo quero. lsso é o que pec;o agora: 
a oportunidade de purgar na dor os meus pecados; o gozo 
de sofrer pelo amor de Deus. Quisera o martírio, meu Pai , 
para testemunhar em minhas carnes, diante dos Teus olhos, 
o que pode urna pecadora redimida; para mostrar o que 
pode, em mim, o amor de Deus. 

Ninguém acredita em mim, nem eu mesma. As vezes, 
eu menos que todos. Essa minha vaga e distante família, 
mal sabe de mim. Mas sabem dos meus problemas _ 0 

hospíct·o - e me olham como filisteus, perguntando, es

pantados, por que tanta vontade de amor a Deus. 

_ Fred, que eu quero um pouco e que também me quer, 

nao compreende nada. Reduz minha conversao, minha von
tade de servir, ao gozo sofrido de redimir-me da morte de 
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º meu pai de que eu me ·culparla. Psicanálise sem santida
de é sabedoria sem sentimento: presun~io. Pode ajudar 
quem esteja totalmente perdido a se achar, a se supor
tar tal qual é, seja o que for. Mas a ninguém permite trans
cender-se e realizar-se como criatura de Deus: sempre vir
gem e inocente, aos seus olhos, quaisquer que sejam as 
culpas. lsso só a fé e o servico de Deus nos pode dar, me 

pode dar e me dará. 
Lá na Missao, com as lrmizinhas, terei por fim a paz 

que nunca tive, afundada na paixio carnal, debaixo do pe
so do amor daqu.ele meu pai sacrossanto. Ele só via em. 
mim carinho e pureza. Ot\! meu pobre pai que está no céu 
e que de lá, talvez, me veja! Jamais, meu pai , jamais vol· 
tarei a buscar seu cheiro em alguém, como tantas vezes 
fiz, sem saber: minha culpa, minha máxima culpa. 

Nao tendo mie que gastasse meu carinho, nem irmio 

que me ensinasse a ser mulher, nem amigos, por anos e 

anos só tive meu pai. Nele me concentrei totalmente. Vi· 
vemos do carinho e da dac;io da parte dele e dessa sofre
guidio e angústia da minha parte. Nem sua morte me livrou. 

Ele testemunhou quedo de espanto, como se fosse uma 
ofensa, o desabrochar do meu corpo, o despontar das mi
nhas regras, o !Spocar dos meus seios, as minhas rajadas 
de acne. Me esperava cada noite, calado como terco negro 
na mao para, ajoelhados, rezarmos diante do oratório de 
minha mie. Adivinhou o meu primeiro beijo e sofreu. Adi
vinhou também e sofreu por antecipacio que eu me deita
ria como Queco e depois com outros e outros e outros. 
Nunca disse palavra. Mas tudo dizia no tom sofrido, sussur
rante do rosário. Oh! meu pai ! 

O meu maior sofrimento foi vé-lo definhar com a doen
~a! A pele perder o vico, os olhos o brilho e ele esfalfar-se 
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na dispnéia e na febre. Mais ainda me doeu, ve-lo ir fican· 
do cada vez mais feio, encarquilhado e velho. Ele sofreu 
també~. com sua preocupa~io obsessiva de que nio 
fosse eu quem o lavasse, quem o !impasse. Para isso al
guém havia de estar sempre ali. 

Suponho - ou disso Fred me convenceu - que foi 
este amor por meu pai que me fez sair atrás do velho Ed
mundo para urna entrega desatinada. Ele era dono da far
mácia de frente lá de casa. Dava inje~oes no meu pai mui
to calado e circunspecto e se metía dentro de mim, dizen
do sacanagem como se fosse locutor de rádio e pretenden
do que me ensinava os segredos maiores do amor. 

Depois de muitos veio Fred. Também mais velho do 
que eu e, também, adípico. Ele sabe disto melhor que nin· 
guém. Sabe tanto que quer tirar gozos adicionais de se 
pensar meu pai e meu filho e de me comer como sua mie 
e sua filha. Nunca quis deixar a esposa por mim. Seu amor 
teve sempre este limite. Mas é geher~so no dar coisas: 
o apartamento, o carro. Generoso, também, em compreen
der. So~r~tudo naquel~s anos contusos em que busquei, 
no conv1v10 de tanta gente, criar um mundo meu de ternu
ra e de felicidade inventadas. Eu me despia das roupas e 
do,s sapatos que Fred me dava, para vestir o mais simples, 
ate achar no simples do simpJes outra sofisticacao mais 
refinada. Junto com as roupas, também vesti e desvestí meu 
corpo, numa dac;ao sem fim. Buscava através de relac;oes 
com um, com outro, quase com qualquer um,ser gente en
tre gent~s. urna entre os mais, me exerce.r, conviver. Tudo 
em vio. Acabava sempre na cama de Queco querando aju
dá-lo a me comer sem poder. 

Mais trabaltlO dei a F red, muito mais, quando caf na 

dr<>Qa. Primeiro o fumo, que me ensinou a degustar meu 
gosto do céu da boca, a sentir o que o tato pode dar, a amar 
gozando ou sofrendo o amor total. Mas chegou um tempo 
em que ele nao me dava mais que a imagem longínqua da
quilo que eu buscava. Veio o ácido que renovou todo o 
meu .sentimento de_ mim; acendeu, outra vez, meu corpo in-
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" teiro escancarando os poros, eric;ando meus petos, ume
decendo a minha boca e o meu imo. Eu toda inteira esplen
di. Vieram depois as heróicas e com etas a doidura, o inter
namento. E Fred, novamente, me salvando até que me re
encontrei. Terao sido os choques? Terá sido o susto? 

Alguma coisa ocorreu no Pinel. Alguma coisa que me 
afetou muito. Lá no fundo de mim se quebrou alguma mola. 
Entaol me surgiu, de dentro essa necessidade de voltar 
atrás, recuperar o caminho perdido. Urna coisa muito sim
ples que meu pai me teria mostrado, apontado com o dedo 
e me dando a mao pra me guiar_. Mas que eu nao fui capaz 
de ver, nem de sentir, entao: a té. 

Come~ou tudo com urna vontade, um desejo estranho 
de me sentar de novo na igreja e sentir o cheiro do incenso 
que sobe esfumac;ando esfiapado para o céu. Desejo de 
ouvir o órgao ressoando na nave. Eu ficava horas ali. Quan
tas vezes teve a zeladora que tocar meu ombro para dizer 
que ia fechar a igreja? Foi eta que me mostrou um dia ao 
padre Orestes. Ele veio uma tarde e me falou ali mesmo, 
perguntou se o que eu precisava nao era de uma boa con
fissao. Achei que nao, naquela hora. Disse que nao. Mas 
toda a noite passei me co.nfessando a mim mesma, dizen
do a Deus o que pensava de mim mesma. Desde entao 
confesso e comungo diariamente. 

Um dia caiu em minhas maos a mensagem de Deus, a 
sua palavra, a que me há de salvar. Foi aqueta reportagem 
sobre as irmazinhas. As irmazinhas que eu vou indo buscar 
agora. As irmazinhas que me hao de salvar. As irmazinhas 
que já me encontrarao lá, vivendo entre os setvagens. As 
irmazinhas que nada pedem e a ninguém querem converter. 
Só participar da existencia dos índios, por amor de Deus. 
Se um dia se der o mitagre da convérsao será porque Deus 
quis fazer daquela tribo uma comunidade crista, sem ino
cencia e sem pecado, por amor de Deus e por vontade 

, . 
propria. 

Lá vou eu ~ espera delas, apesar de tudo. Apesar, so
bretudo, das palavras da irma Petrina, lá do Sacre-Coeur, 
tao dura comigo. Elas ainda ressoam nos meus ouvidos: 

- Nao adianta, nao adianta nada ir para lá. Nao adi-
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anta nada mesmo. A única porta da Ordem está na Fran~a. 
Se aceitassem alguém aqui seria para mandar para lá. Lá 
voce teria de se formar. A Ordem só a incorporaria depois 
de cumpridos os ritos, depois de feita a consagra~ao . Só 
entao decidiria para onde voce ·iria. A Ordem é quem deci
de para onde vai cada irmazinha. E as irmazinhas se for
mam lá, lá na Fran~a. somente lá. Exclusiva.mente! 

O padre Orestes disse que assim é. Pode ser. Mas que 
farao as irmazinhas se eu chego lá antes delas e me ofere
c;o. numa entrega total? Aqui estou para fazer, obediente. 
o que mandare.m. Aqui estou para servir, alegre, onde qui
serem, como quiserem. Nao pe~o nada, nem a gtória de ser 
irmazinha, só desejo servir. Só quero conviver··com voces, 
como voces convivera·o com os selvagens. A isto vou'. 

! 
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IN QUÉ RITO 

ANoTo neste caderno as observac;oes com que com-
. porei .meu relatório a Sua E xa. o Senhor Ministro sobre a 

missáQ. de que fui incumbido, no esclarecimento do crime 
presumível de qae foi vítima (acabo de apurar) urna pessoa 
de nome Alma (ainda nao sei de que.), procedente do Rio 
de Janeiro, ocorrido nesta regiáo. Cheguei ontem a este 
Posto Indígena Eduardo Enéas da FUNAI, fundado há. cer
ca de quarenta anos pelo entao S.P .1., com o objetivo de 
prestar assistencia aos indios mairuns, recém-pacificados. 
Está a cargo do Age'hte 17, senhor Elias Pantaleao. Ele aqui 
reside. em c·ompanhia 1e sua esposa, dona Creuza, numa 
casa de quatro águas, p'"·redes de tijolos, chao de lajotas, 
cobertura de telhas, que é a única ·edificac;ao decente des
tas par~gens. O senhor Elias é homem de . seus cinqüenta 
anos, funcionário do S.PJ., há mais de vinte e cinco, tendo . , , 
servido antes em muitos outros postos. E pessoa afavel, 
mas visivelmente despreparada para o mister de ·conduzir 
indígenas a civilizac;áo. Deve ser crente <;le religiáo, porque 
antes das refei<;óes retira da gaveta um baralho, em cujas 
cartas· está transcrita a biblia (parte dela, naturalmente), . 
cartela e·IA, solene, um ou dois versiculos. 

90 

1 

t 
t .. 

Pelo que observei até agora, vive como um fazendei
ro, como rebanho do Posto para seu desfrute, e tres·homens 
a seu servi<;o para cuidar do gado, tirar leite e carpir a mo
desta ro<;a. De indígenas, aqui no Posto, só vivem tres fa
mílias muito acabocladas, de cujas crian<;as (cinco) dona 
Creuza é a professora (sornando o seu ao salário do mari
do). Nao me estendo em comen"tários porque minha missao 
aqui· nao é julgar funcionários da FONAI, mas tao-somente 
apurar o crime dé que me ocupo. 

O senhor Elias come<;ou por dizer-me que tinha um 
relatório pronto sobre a matéria para mandar ao· seu Dire
tor. Retificou-se depois: tinha apenas a inten<;ao de redigi
lo. Na verdade, nao tem nem conhecimento dos fatos. fun
damentais do caso. Adiantou, porém, que conheceu a mor
ta, trazida ao Posto, pela primeira vez, pelo ex-índio 1 saías 
Mairum. Ela veio, depois, diversas vezes, sozinha ou acom
panhada por grupos de índios. Vinha sempre buscar me
dicamentos que o doutor Noel do S.S.S. (Servi<;o de Socor
ro e Salva<;ao) fornece. periodicamente para serem distri
buídos de gra<;a aos índios. Nao foi , porém, nomeada en
fermeira ou para qualquer outro cargo. Tampouco era re
conhecida como missionária. Sua presen<;a na aldeia era 
urna questao de fato. Veio, trazida pelo referido lsaías, ex
seminarista que esteve esperando ordenacao para sacer
dote católico, mas decidiu, intempestivamente, fazer uma 
última visita a aldeia natal , acabando por de.sistir da car
rei ra rel ig io~a . 

O referido seminarista teria conhecido a citada vítima 
de nome Alma em Brasília ou no Rio, viajando juntamente 
com ela para o lparana. Era propósito dela devotar-se ao 
servi<;o missionário, juntamente com umas irm·as francesas 

~ que ainda nao chegaram na regiao, mas sao esperadas. 
$9Qre as relac;oes entre Alma e lsaías, o agente só póde 
amantar, em sua bizarrice, que "eram conhecidos; quem 
sabe, amigos; ~masiados é que nao eram". 

Os daqos .~. do senhor Elias sao evidentemente precá
rios. Nao sabe de ciencia certa quando chegou ela (e daí 

-R.. 

nao se poder verificar se os nascitu ros teriam sido conce-
bidos aquí ou Efm outro lugar) Nem sabe como e por que 
morreu, se de morte natural , ª?idental, ou criminal. A pró-
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pria informa~ao sobre o parto duplo fui eu quem lha deu. 
Tudo indica que esse homem vive confinado aquí no Posto. 
só sabendo do que ocorre na aldeia - duas léguas rio 
acima - aquilo que os próprios selvagens lhe querem 
contar. 

É também um farsante segundo pude verificar e com
provar. A princípio procurou demonstrar-me que falava 
o dialeto mairum, dirigindo algumas frases aos índios que 
vivem aqui. A perplexidade deles, e suas respostas em um 
portugues sofrível, me fizeram desconfiar. Fiz a prova, per
guntando o nome, no dialeto deles, de certas coisas e 
verifiquei depois que o senhor Elias mentira. Incompeten
te e mentiroso, o que é grave. Mas afável, tanto ele como 
dona Creuza, que nao se cansa de queixar-se das enxa
quecas que sofre, do isolamento neste mato, da~ saudades 
do filho que estuda em Minas e sobretudo da filha casada 
e dos netos que ela quase nunca ve. 

O tratamento que me dao é modesto, mas suportável. 
Pela rnanha tivemos, ontem, café com leite e uns biscoitos 
do Pará. duros. como milho, chamados galhetas. Hoje já 
pude tomar a coalhada que pedi e dona Creuza arranjou uns 
aipins que, comidos quentes com manteiga fresca, substi
tuem o pao. As refei~oes tem servido galinha das poucas 
que criam (enjauladas em armac;oes suspensas do chao 
para defende-las dos gambás) e carne-seca e fresca do 
gado do Posto, que carneiam de vez em quando. 

lndaguei do senhor Elias por que este gado nao era 
dado aos próprios indios para criar, sabendo muito bem 
que tocava em assunto delicado. O homem explicou e ex
plicou sem convencer-me. Segundo disse, os índios estao 
na idade da cac;a. Se lhe dessem o gado, o abateriam todo 
no mesmo día. Para eles um bezerro, um touro ou urna va
ca sao cac;as para serem comidas logo. Acrescentou de
pois (com algum siso) que as trezentas e tantas reses do 
Posto, distribuidas pelos indios, dariam menos de urna para 
cada um deles, o que os deixaria na mesma pobreza. 

lndaguei, também, por que nao empregava indios em 
lugar de sertanejos nos servic;os do Posto. A contestac;ao 
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foi engrac;ada. O senhor quer, major, que me processem? 
Nao ve que nao podemos assalariar os índios, sem cair na 
condic;ao de seus exploradores? Jamais se fez isso em qual
quer Posto, porque conduziria aos maiores ~escalabros." 
Deu entao, seu argumento de maior peso: · E também ne
cessário manter aquí alguns sertanejos trabalhando, para 
servirem de modelo e exemplo. Como é que os índios irao , 

aprender novas técnicas de trabalho se nao lhes demons-
tramos?" Veio por fim seu derradeiro argumento: Acresce 
que nao podemos contar com os índios para qualquer tra
balho regular; apareceriam um dia e faltariam tres. Nessas 
condic;oes como cuidar do gado e do roc;ado? 

Pelo que vejo a coisa está muito bem urdida e justi
ficada para que os índios fiquem na aldeia como índios e 
os agentes nos Postos como seus remotos tutores. O resul
tado é que eles jamais se integrarao nos usos e costumes 
da civilizac;ao. Mas é também que os funcionários da FUNAI 

nao perderao seus empregos de burocratas-afazendados 
a custa da fazenda nacional. 

Voltando ao tema de que me ocupo, e sobre o qual 
darei parecer, resumo aquí os fatos estabelecidos: 

1. A morta, de nome Alma, era carioca, branca e 
teria menos de trinta anos, alta, magra e feiúsca 
( Bonita nao era , dis~e o senhor Elias. "Era muito 
vistosa" , disse dona Creuza.) 
2. Viveu vários meses com os índios mairuns e saiu 

. da aldeia ·para morrer, sem ter ocasiao ao que se 
saiba, de entabular contato com qualquer brasi
leiro. 
3. Morreu no dia 26 de outubro.- efeméride - do 
ano passado, conforme o relatório do cientista 
suíc;o, na praia por ele referida, e tudo indica que 
'QlOrreu enquanto dava a luz um par de gemeos 
do~exo masculino. · 
4. Thria morrido (devo apurar) do próprio parto ou 
de um fato interveniente, ainda nao detectado. 
Quem mataria urna mulher parida? 
5. Nessas condicoes, o único suspeito, por ora, é 
esse ex-índio e ex-seminarista de nome lsaías, que 
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trouxe a vítima para cá e com ela coabitou na mes
ma casa da aldeia, identificável como a oca das 
onc;as, segundo informa o senhor Elias. 

Sabidos esses fatos, o que cumpre fazer é exumar: 
o cadáver, para proceder ªº exame do corpo de delito, a 
.fim de verificar se o ferimento na cabec;a constituiu a 
causa mortis. lsto é o que farei amanha ou depois com a 
aj u da do senhor Elias .. Na oportunidade visitarei a aldeia 
para urna vistoria e pr9curarei apurar melhor qs fatos com 
os próprio's indígenas. Se alguém matoú essa mulher _:._ e 

. se nao foi o. tal lsaías - ·seria um deles. ·e se for um deles, 
é como se ela nao tivesse morrido, porque, conforme fui ad
vertido, os selvagens sao irresponsáveis perante a lei ci
vil. Mas estará na mesma condic;ao o tal lsaías, que resol
veu regressar do estrangeiro quando estava a poilto de · 
tomar ordem.? O senhor Elias acha que a incapacidade ju
rídica dos índios nao é total, mas relativa. Tanto que po
dem ser julgados e castigados por seus crimes. Mas adver
te que os juízes sao sempre inspetores da FUNAI e que a 
puni~ao se cumpre obrigatoriamente num Posto 1 ndígena, 
mantido para isso. Será verdade? Nao me parece razoável, 
nem crível. Sobr~tudo se aplicado esse código esdrúxulo 
ao tal lsaías. Ele se converteria, nesse caso, num brasilei- . 
ro privilegiado. Com regalías de cometer quaisquer crimes 
ou atropelos sem que o brac;o e o rigor da Jei se lhe apli
cassem como é devido. · 
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JURUPARI 

A NACA reside ainda nas suas carnes que se dissolvem 
e no tutano intocado dos seus ossos. Só no fim do funeral 
se libertará como espírito para inteQrar-se no mundo dos 
mortos. Ele ainda é o tuxaua do povo Mairum. Mesmo mor
to, comanda com a vontade inscrita na tradie:táo, os gestos 
de todos na realizae:táo desta última faQanha: seu cerimo
nial fúnebre. 

Através dele um homem vai acabando ao mesmo tem
po que a vida vai se renovando. Anaca morre para que os 
mairuns renasctam. Simultaneamente se vao dissolvendo 
na morte suas ·carnes regadas cada dia e renascendo seu 
povo nos ritos que reacendem em cada um o gosto de co-. 
mer, a alegria de cantar, o prazer de danc;ar, a coragem de 
ousar, o gozo de foder. 

· O cerimonial vai chegando ao máximo para alcan
c;ar o término. Nos próximos días ninguém se ocupará se
nao dele. Todas as danc;as reaprendidas, todas as lutas 
retreinadas, foram danc;adas e lutadas, nos últimos dias. 
Por horas e horas danc;amos orgulhosamente pintados e 
adornados. Lutadores luzentes, ataviados com seus or-
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natos cerimoniais, espartilhados com cordas e marcados 
com chocalhos, lutaram, revivendo as tradi9oes mairuns. 
Cada meio-dia, após as dan9as da manha e cada tarde, an
tes de anoitecer, todos juntos comemos no pátio da aldeia. 

Come9ou, p<;>r fim, o melhor da festa: um dia inteiro, 
uma noite e a metade do outro dia bebemos o cauim de 
caju que espoca de tao forte nos camucins meio enterrados 
no chao do baíto. Come9amos a beber cedo, depois da dan-
9a do guariba e ao meio-dia já arriscávamos a nos confun
dir. Ainda reconhecemos os irmaos e as irmas no pátio a 
luz do sol. Mas logo vem a noite e mais e mais cauim. Vai 
ser preciso muita aten9ao para que o pai e a filha nao se 
conhe9am. Só os filhos e suas maes, suponho, e talvez tam
bém os ti os e su as sobrinhas saberao uns reconhecer · aos 
outros. Só esses talvez, mas nada é seguro. O mais prová
vel é que daqui a pouco ninguém possa garantir coisa 
nenhuma, no meio desse mundo em que tudo gira ·girando 
e a direita fica canhota, o dia anoitece, o de cima despen
ca, o de fóra entra pra dentro, gozoso e o de dentro sai, 
vomitado. 

Girada com a for9a do müo de Deus, gira que gira a 
roda da festa. A festa que agora é a roda da vida e a tudo 
entrevera: a catinga do tuxaua Anaca, o cheiro picante da 
boa comida e o odor espumante do cauim. O vermelho do 
urucum, o negro-azulado do jenipapo e os amarelos 'de 
todas as ararajubas e· japus. O gosto de carne e o gosto de 
peixe. A irma e a cunhada, o tío e o sogro, a _filha e a nora. · 
O assobio e o ronco. O beiju de mandioca e a bola de piqui. 
O arroto e o peido. O vómito e a bosta. O sangue e o leite. 
O semen e o suor. 

Rola a roda que rola e torna a rodar. Tudo rola ao re
dor do umbigo do mundo: esse pátio mairum com o tuxaua 
Anaca plantado no meio. Só ele é fixo no mundo que roda 
a girar. Gira a luz na cova do céu azul da amplidao. Nas 
alturas Maíra e Micura bebem cauim, giram e dan9am, 
caem de bebados, cantam e rolam de rir. Roda tudo e ro-
lam despencando do fundo do céu, as estrelas tombando 
de bebadas, girando sem eixo, na pele azulona do jagua
rouí de Deus Pai. Lá embaixo, rodam que rolam no espa~ 
ambir os mortos-manon bebendo cauim e esperando Ana· 
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cá. Até os mamaés dos oxins esvoa9am e grasnam chum
bados. 

Assim por todo um día e noite o mundo rolou girando 
e esta manha continuava a girar rodando em rodopio até 
que soou na aldeia o assobio fii. .. da flauta-vivente, estre
mecendo a todos; e retumbou a seguir, de repente, o berro 
do fim do mundo: umm ... Que será? E aí vem de novo o urro 
aterrador; umm ... Que será? Vai .o mundo se acabar? Fii ... 
umm ... Aí vem mais perto, o assobio e o esturro. A flauta 
zunindo e a fera zurrand9, juntos, sem parar. Voz de peixe? 
Sim, sao os anhangás. E jacuí, a flauta dos Juruparis. Aí 
vem eles, os horrendos. Vem na festa girar? Nao! 

No pátio o panico se alastra na gente nao bem desper
ta da bebedeira. Poe todo mundo a correr, a cair, a levan
tar e a trope9ar, estonteados, de um lado para o outro. Aí 
vem eles, os horre.ndos! E vem uivando como sirenas uiá
ras. Vem do fundo das águas, do mundo de baixo. Sao os 
aquáticos J uruparis, mais antigos que os homens. Anterio
~es a .Mafra-PoXi. Quem sabe desde quando eles existem? 
E o povo do fundo, a gente Jurupari de Maíra-Monan. 

Os homens entram rapidamente no baíto. As mulheres, 
espavoridas, fogem e caem, gritando, arrebanhando os fi
lhos para se esconder com eles dentro das ca~as,, de 
olhos bem fechados. Em cada casa o medo se apossa de 
todos. As mulheres e crian9as acocoradas, de costas para 
a parede, de caras voltadas para o centro da casa, de olhos 
fechados. Aterradas. As maes agarradas aos filhos, os fi
lhos atracados a elas, mudos de espanto. O assalto dos 
Juruparis é a mais terrível das amea9as. A mulher que olhar 
um anhangá será estuprada até morrer, dilacerada por 
seus enormes membros de pau. 

As crian9as virarao anhangás. 
O silvo das flautas-viventes e o uivo dos zunidores de 

Maíra silva e estruge e ruge e zoa cada vez mais forte, cada 
vez mais perto. Vao entrar na aldeia? Chegam já! Aí vem, 
todos adivinham, ouvindo o tropel da correría deles entre 
a casa dos carearás e a dos tracajás e dali até o pátio de 
dan9as. Rodeiam agora o baíto, a casa-dos-homens, sem
pre zoando. Atacaráo ou nao atacarao a casa-dos-ho
mens? Eis que eles voltam para o cfrculó de casas. 
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Aaora divididos em clois arupos: um corre, num santidD, 
pela estrada dos fundos; o outro pela rua da frente. P .. 
sam correndo e zunindo e arrastando as Qarras no sap6 
das casas que ranQe e estilhaca 

O pavor cresce em cada casa. Cada mulher se agarra 
mais aos filhos, fecha mais fortemente os olhos, pensando 
é agora! é aqui! Nao, passaram adiante. Mas aí vem os 
outros, pelo lado de trás: é aqui! é agora! Afinal, irrom
pem em duas casas simultaneamente, arrombando as pare
des e entrando pelos buracos, nas malocas das antas e 
dos pacus. 

Os anhangás enchem a casa com sua presenc;a hor
renda, o cheiro fétido de barro podre do fundo do rio e o 
farfalhar sinistro da vestimenta palhosa. Arrancam das 
maes cegadas pela vontade de nao ver, os filhos mais cres
cidos ·e os arrastam para fora. De cada casa tomam um ou 
dois jovens, agarrados por tres ou quatro anhangás, far
falhando suas palhas e zunindo e zunindo ó zunidor so
lar. As maes, com a cara enterrada no chao para nao ver, 
defendem como podem os filhos menores que esgoelam 
de pavor. As moc;as, excitadas, choram, gritam, mijam e 
esperneiam de horror, debruc;adas para o chao, fechando 
os olhos com as pálpebras e as maos. 

Os meninos arrebanhados sao levados embora, esper
neando e gritando, para a beira do rio. Lá sao jogados no 
meio de um circulo de' anhanQás que dancam, de máos da
das, Airando e Qirando,gunindoe zunindo, mas castiQando 
duramente cada rapazinho que abre os olhos para v0-los 
ou procura escapar. 

Quando os arrebanhados estao todos ali no meio do 
círculo movente dos homens-bagre&, pára de repente a dan
c;a e a zoada dos zunidores, provocando um silencio pal
pável. Entram, entáo, ,dois anhangás no círculo, agarram 
um menino e o levam, esperneante, até diante de um mas
carado que está de pé, esperando. Quando o rapazinho 
chega bem junto, o anhangá que espera comec;a a gritar
lhe: abra os olhos: abra! Enquanto isso vai tirando da cara 
o barro azulado e dizendo: veja bem, idiota. Sou eu, seu tio 
Náru. Nao há anhangá. Acabaram os juruparis. Quem exis
te, agora, somos nós, os homens verdadeiros: Avaetés. 
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O medo e o susto, naquele rapaz e nos outros, se vai 
esvaindo, transformado em perplexidade. O círculo dos 
anhangás se desfaz e cada homem se deixa identificar, ti:
rando as armac;oes tranc;adas e cobertas de barro, em for
ma de cabec;as de bagre e desfazendo-se da saia de pa
lhas. Os meninos olham meio assombrados. Um mais ani
moso, toma o zunidor, ve que é urna paleta de madeira em 
forma de peixe, preso por urna corda e o gira ao redor da 
cabec;a, fazendo-o troar: · 

- Eu sou jurupari - grita, explodindo de alegria. 
Quando todos os rapazinhos ·se tranqüilizam, Náru 

chama a atenc;ao para ele. Pede que se sentem ali ao re
dor, na areia da praia, e explica calmamente. 

- V·ejam bem, aprendam isso: agora voces também 
sao gente: homenzinhos. A partir de hoje todos irao morar 
conosco na casa-dos-homens. Vao aprender a atirar bem 
com flechas e com arpoes. Vamos ensinar voces a cac;ar 
e a pescar. Atentem bem, de agora em diante nenhum de 
voces irá mais as casas das mulheres. Só se tiverem 
muita fome e quiserem comer alguma coisa durante o dia, · 
ou no futuro, já homens, quando casarem. Mesmo assim, 
só irao a noite para ver suas mulheres. Fora disso, soltei
ros ou separados, voces viverao conosco na nossa casa 
que é o baíto. Ali nao entra mulher, nao entra crianc;a. Só 
nós, os homens de verdade: A vaetés! 

Nas casas, as mulheres aguardam intranqüilas. Per
siste ainda o susto e o medo do estupro. As crianc;as, ner
vosas, choramingam perQuntando pelos irmaos roubados. 
Cade Petin? Cade Xita? CadeUri? Cade Oti? Cade Paí? Aca
bam dormindo desconsoladas. 

A madrugada devolve a alegria. A primeira luz do sol 
comec;a, no pátio, cantado pelos homens, o coro da danc;a 
Avaeté e todos correm para ver. Lá estáo, sentados, os ra
pazinhos roubados, em meio círculo, ao redor da cova de 
Anaca. Cada um deles, primorosamente pintado, com a 
cabec;a coberta por coitas de flores, com pulseiras nos bra
c;os, cinturoes de contas e chocalhos nos tornozelos para 
marcar o ritmo da sua primeira danc;a de homens-de-ver
dade. Cada mae, cada irma, olha com carinho e saudades 
o filho e o irmaozinho que, orgulhoso, mal as ve: mulheres! 
Aos poucos todos se juntam na danca do Avaeté, que vai 
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tomando a disposi~io ritual. No meio do pátio rodam sobre 
si mesmas, sem sair do lugar, as· crian~as que receberam 
há poucos dias nome e a marca sagrada do coraci-mai. 
Ao redor, dan~am fazendo u~a r?da maior, os rapazinhos 
que .conhecerar:n os anhangas. Vem depois, danc;ando em 
s~nt1~0 contráno, o círculo dos que 1.evam na cara a cica
tnz a1nda fresca da dentada da sucuridju. Cada um deles 
de mios. dadas com uma mo~a da banda oposta, sua namo
rada mats amada. Afinal, arrodeando a todos, danc;a a gen
te madura, de mios dadas cantando o velho coro do Avae
té. M~ntendo sempre essa disposic;io danc;amos todos até 
o ano1te~er, quando nos sentamos no baíto para a grande 
comedo na. 

O casario está tramado de redes por todos os lados. 
Uma para cada vario. ·Sentados, cavalgando ou recosta
dos, mas ainda de pés no chio, ·os avaetés antigos e os re
centes conversam, salientes, enquanto sio servidos com 
~hamego por suas mirixós: sua mulher, sua amada, sua an
t1ga namorada; sua mae, sua tia, suas irmas e a primara
da; sua filha, as sobrinhas, as netas e bisnetas. Cada qual 
aq~i virá servir, sorrir, comer junto um pouquitinho que 
se~a. Quantas mulheres haja para um hqmem, seja irmi, 
se1a cunhada, ~le as espera a todas, uma-por-uma. Quan
to homem seja do xodó de uma mulher, hoje será lembrado, 
cuidado, zelado, amado. 

Pelo chio do baíto centelham foguinhos sem conta, 
quentando moqueados, cozinhando moquecas, escaldan
do pis6es q·ue· saem·,depois, para todos os .lados. Bem de
vagar, dem~rados, vio saindo os bocados, aos pouquinhos, 
bem quent1nhos, coloridos de urucum no fundo de cuias 
pretas para o agrado dos amados. · 
. - 6, Remui, ~arotio, voce nio se lem~ra de sua que

nda Anoi, a traca1á? Coma esta minha quinhapira de jam
bu na pimenta.·Ai"da é assim que voce gosta? 

-:- A.i. paizi'!', ~u eu, Pinu. Trouxe es~e guisadinho 
de m1dub1m proce. Ve1a que gostinho mais gostoso. 

- Careará Remui, coma devagar, meu velho. E beba 
pra rebater este meu chibé de mangaba. Ternos o que co
mer até amanhi depois do anoitecer, recomenda Moitá. Co
ma devagar. 

- Vov6, sou eu Mbiá, a parida de Uruantipiá. Trou-
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xe proce essa patinha de paca moqueada e cozida. Tá uma 
delícia, vó, de gostosa e cheirosa. 

- Tio meu ~e Maíra, sou eu, lnimá, tiozinho careará, 
beba esse meu m1ngau de coco mbocajá. 

,.- Pa.i, acorda, voce, comeu muito. Nao durma, pai. 
Voce precisa, a~dar por a1, pra se esticar, pra ver e mais 
comer. Esta e m1nha netinha Putir com urna agüinha de ga
biroba proce. 

- R~'!'ui, mano velho, sou eu luicui. Trouxe proce 
urna com1d1nha do nosso tempo: figado de tracajá na pi
menta. Voce há de gostar. 

O velho aroe Remui senta, recosta, deita, dorme, acor-
da e come que come comida e ternura. Ai , Anoi, minha 
boona de há tanto tempo! É bom ver voce lembrando de 
mim. Pinuarana, minha filhinha que já é vó, me alegra ver 
voce assim de feliz. Moitá, minha velhinha, senta aqui eco
ma comigo, mulher. Hei de andar sempre te procurando? 
Por que voce sorne, esquiva, fugindo de mim? Mbiá, minha 
neta, que me deu o gosto de rever meu avo Uruanti no meu 
bisneto, o U ruantipiá. 

Cuidado, nao se esquec;a, menina: voce está criando 
um onc;a, o futuro tuxaua do povo Mairum. Cuidado. Po
nha for~a no tutano dele. ó, lnimá, gaviizinha de meu-bem
querer, voce está comendo demais meu neto Jaguar? 
Sururuqueira! Putirtaí, minha bisneta 'linda, eu sou o pri
meiro _!lomem a quem voce serve? Ou esta onc;inha Mbiá. 
sua mae, fez voce servir primeiro ao onc;io Jaguar? luicui, 
minha irmi, dizem q.ue voce amadureceu muito bonita, é 
verdade? 

Através da noite, do dia, e da noite que vem, comemos. 
talamos e rimos; comemos, bebemos, andamos, cagamos; 
comemo.s, bebemos, arrotamos, cuspimos, vomitamos, tala
mos e rimos, comemos. namoramos, danc;amos, fodemos. 
~~mimos; bebemos e vomitamos: comemos, cagamos. 
m11amos, peidamos, talamos e ouvimos; comemos, anda
mos, namoramos, cantamos, danc;amos, fodemos, dormi
mos; comemos, bebemos, cagamos, mijamos, choramos e 
rimos. · 

É a festa da carne de cac;a e de peixe, do beiju e da 
farinha, do mingau e do fubá, do chibé e do cauim, da pa
c;oca e do piráo no tucupi e na pimenta. Festa da boca e 
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da venta, festa de água na boca comendo e cheirando, 
cheirando e comendo carne de bicho da mata, da água, do 
ar. Festa de gozo do mastigar e engolir comidas salgadas, 
ap imentadas, doces-ap i mentadas, azedas-apim entadas, 
de sementes, de raízes, de frutas e de folhas. Umas embru
lhadas em moquecas de sororoca, outras cozidas no algui
dar de barro brunido. Muitas assadas, tostadas na bra-, 
sa-moquem. 

Gira e rola a roda da festa-mairum. Maíra e Micura, aí 
estarao namorando as meninas, comendo, cagando e rin
do. Os mortos-manon decerto desceram também para ver 
e olhar a alegria da gente que come, que dan~a. que canta, 
que ri. 

Agora sao os homens que emborcam os camucins, 
apurando no coité o que resta do cauim para servir a elas 
lá nas dunas do lparana. Hoje muito casamento se 'faz, se 
desfaz, se refaz. 
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RETORNO 

. Aou1 estou, afinal, em Santa Cruz, esperando para ir 
ad1ante, voltando atrás. 

O' Deus de Roma que nao me iluminou 
O' Deus do Céu que náo me viu 
Meu Deus, que invoquei em váo 
Meus Deus, que recusou a dádiva de mim 
O' Deus, Senhor, todo poderoso 
Me de meu ser perdido no que seria 
Me de a dignidade de urna cara mairum 
Me de a tranqüilidade de uma alma mairum. 

. ~6 Deus, onipotente, me pode socorrer. Se é que Deus, 
on.'sc1ente, quer se ocupar de mim ou de quem quer que 
S0Ja. 

_ Náo sou? soldado que regressa vitorioso ou derrotado. 
Nao sou o exilado que retorna com saudades da raiz. Sou 
o outro em busca do um. Sou o que resulto ser, ainda nes-
ta luta ~or ref_azer os caminhos que me desfizeram. ' 

Sa1 menino, volto homem feito. Mas estou cheio de 
desgosto como gosto de minha boca. Só me consola pen-
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sar que a aldeia redonda lá está a minha espera. Rominha 
minha ... Talvez nao esteja no mesmo lugar, mas estará cer
tamente dentro do grande cerco do lparana. A gente de 
cada cla, dentro de cada casa, já nao será a mesma. Muitos 
estarao velhos. Alguns haverao marrido nesses anos e só · 
serao visíveis ao velho aroe. Muitos, nascidos depois, se
rao homens e mulheres. Quantos filhos eu tenho de minha 
irma? O velho tuxaua Anaca, meu tio clanico, estará vivo? 
Quem atará, agora, o nó da vergonha nos membros dos ho
mens? Estará vivo o velho aroe Remui, meu pai verdadei
ro, que me gerou no ventre de Moitá? Meu velho pai con
tinuará cumprindo sua sina de aroe, vendo e conversan
do com os vivos e com os mortos? Remui , guia místico de 
duas comunidades, sacerdote verdadeiro de Maíra-Co
raci, o Sol, como te quero rever. Minhas irmas e meus ir
maos, tantos, da banda jub-amarela do nascente, que 
será deles? Meus cunhados, meus sogros, meus enteados 
da banda azul-ouí, como serio? Quem estará a minha espe
ra, para ser minha mulher? Quem há de levar no ventre para 
a banda de lá a minha semente de aroe? 

Para eles volto, regresso, no desejo de retornar a um 
convívio que eu nunca deveria ter rompido.Com que olhos, 
eles me olharao? Que ao menos seja coma mesma entra
nhada ternura com que eu olharei para eles. Vendo, com 
do~ura, a velhice nos que conheci maduros. Vendo, com 
gosto, nos meninos de ontem, os homens feitos de hoje. 
Vendo, com amor, toda a gente nova que nada sabe de 
mim. 

Como saí muito menino, mas fornido de ossos e cober
to de c~rnes firmes, eles buscarao em mim a estatura que 
houvera ·tido se nao fossem tantas pestes e asmas desses 
ásperos invernas romanos. Se nao estivesse aí a minha me
mória para dizer-me que eu sou eu; se nao estivesse aí 
tanta lembran~a me vinculando ao que fui , eu mesmo nao 
me reconheceria no homem esquálido, vergado, que volta 
para casa. Excetuando a memória que nos ata aos dois, 
que ternos nós de comum? Meus idos podiam ser de outro. 
Eu realizo a mais improvável das minhas possibilidades. 
Nada tenho com o mernno de entáo, ou quase nada. Com 
o homem que eu seria menos ainda. Sou apenas o desejo 
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ardente de vira ser um pouco do que poderia ter sido s 
nio fossem tantos desencontros. ' • e 

Meu Deus Pai, criador do céu e da terra 
Meu Deus Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor 
Morto na Cruz, por vontade do Pai, para nos salvar 
(Salvar quem se houvera salvo sem o Teu santo sangue) 
Meu pobre Anjo das Trevas, servo rebelde do senhor 
Minha Nossa Senhora: útero de Deus. 
Meu Deus-Pai, mairum: Maíra-Monan 
(Com seu membro imenso crescendo debaixo da 
terra, como urna raíz para todas as mulheres) 
Meu Deus Filho: Maíra-Coraci, Sol luminoso. 
Micura, Teu irmao fétido: gambá sarigüe 
Mosaingar, homem-mulher, ventre de Deus 
Deus Pai, Deus Filho, Arcanjo Decaído 
Maria Santíssima, A~ucena do Senhor 
Maira-Manon, Maíra-Coraci Micura 
Mosaingar:parida dos gem~s de Deus 
Meu De~s de tantas caras, eu que tanto creio como 
des~rero, pe~o a cada um e a todos; rezo e pe~o 
humildemente; 

Q,ue eu nao chegue lá, se nao for de Tua vontade 
Que eu só chegue lá, se esta é Tua vontade 
Mas, se chegar, que eu possa ser um entre todos 
lndistinguivel. lndiferenciável. lnconfund(vel 
µm indio mairum dentro do povo mairum. 

Sei bem que estou variando outra vez, com essas mi
nhas rezas entreveradas. Dói pensar na dor que elas pro
vocavam no velho padre Ceschiatti, sempre cheio de hor
ror e de tristeza quando eu lhe repetía urna dessas minhas 
loucas invoca~es. A mim também me doía com um senti
m_ento fu.ndo de pec~d~, de fracasso e de frustra~io. Hoje, 
n~o me importa. Ser af1nal, que hoje e sempre rezarei as
s1m. 

Eu sou dois. Dois estáo em mim. Eu nao sou eu den
tro de mim está ele. Ele sou eu. Eu sou ele, sou nós e ~ssirri 
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- havemos de viver. O velho confessor nao estará jamais no 
futuro esperando por mim, antes da missa para me esva
ziar o~tra vez de mim. Eu também nao estarei · jamais tre
mendo de medo dessa hora da verdade, da antiga verdade, 
da verdade dos outros. Agora viverei com a minha ver
dade, a minha verdade entreverada. Deus do céu, meu pai 
e meu tio. Deus é Deus e Maíra. Maíra é Deus. 

Este é o meu caminho de votta a Mairum, o povo de 
Maíra. Lá tenho o meu posto, o meu lugar. Lá sou um 
homem da banda do nascente: dos que veem, de madru
gada, o nascer do Sol, sentados no fundo das sua~ ca~as . -
Sou dos que seguem com respeito o grande rode10 d Ele 
pela enormidade do céu. Sou dos que se sentan:- juntos, 
todas as tardes, ali no pátio, do outro lado do ba1to, para 
ver o pór do Sol. Sou um Jaguar, do claque dá os tuxauas, 
dos que jamais matam um jaguar-onc;a, mas que cobram 
urna pele de onc;a de cada homem qu~ quei.ra ser muito 
homem. Principalmente daquele que que1ra de1tar com urna 
das minhas irmas, com urna jaguar. Sou o recíproco dos 
carearás, que estao do outro lado da aldeia, atrás do baíto. 
Da nossa casa é impossível ver a casa deles. Da casa de
les é impossível ver a nossa casa. Mas eles e nós formamos 
urna unidade um verdadeiro nós, aquele nós mais profun-' . 
do, de quem sabe que nao pode v1ver, nem morrer sem o 
out ro. 

Lá, eu, o Avá, sou o irmao, o tio, o cunhado, o gen ro .de 
muitos e muitos homens, de muitas e muitas mulheres. Com 
eles viverei, sabendo, só de olhá-los, quem é quem, de on
de vem, que espera de mim, o que posso e devo fazer em 
relac;ao a eles. Andando na aldeia entre as mulheres ?u 
sentado no baíto, embolado com outros homens, vere1 e 
distinguirei em cada qual sua natureza de pacu, de tapir,. 
de tracajá, de quati, sabendo só por isso, de cada um, se e 
casável ou nao comigo ou com os outros, ou se sao impe
didos, proibidos, incestuosps. Cada um deles também me 
reconhecerá como o tuxauara Avá, da casa do Jaguar, o 
uruantaremu que reencarna U ruanta, o antigo tuxaua, ir
mao de minha avó Putir que será reencarnado no neto 
de minha irma Pinu, que há de nascer. 

Tudo isso vou reviver. Tudo isso que eu me esforcei 
tanto para que nao morresse dentro de mim, mas que nao 
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podia viver, senao na lembranc;a, agora, vai reviver. Tudo 
isso, amanha estará pulsando como vida lá na aldeia pra 
mim e para todos. Lá a verei,a ela,aquela gavia azul que 
será minha mulher. 

. Verei também e quem sabe até conhecerei, na escuri
dao da noite do pátio, urna daquelas mirixorás. Como eu 
gostaria, hoje, de ter urna mirixora aqui deitada comigo, me 
bolinando, sururucando. Elas vem dos clas novos, dos que 
chegaram mais tarde. Por isso vivem no lado de cima, 
no espac;o que a roda da aldeia abriu para eles, sabe-se lá 
há quantos séculos. Sao de certa forma inferiores. Nao, tal
vez nao sejam inferiores. Melhor é dizer que sao bravos. 
Ainda estao sendo amansados. Dizem que eles entraram 
para o mundo dos Mairuns como cativos de guerra. Mas 
sendo gente muito bruta e covarde, nao podiam ser comi
dos. Foram ficando ali , foram vivendo ali e foram se mis
turando conosco. Um dia aprenderam a fazer clas como 
os nossos. Depois, nao se sabe quando terá sido, se inte
graram na aldeia. 

Mas a situa~ao dos clas novos é muito particular. o 
aroe, dono da tala, que conversa com os mortos, nunca 
fala com os mortos deles. É como se eles morressem defi
nitivamente, aquí na terra, quando morrem. Há urna ce
rimónia importante que eles nao podem ver. Esperam que 
termine, acampados na mata. Só a noite entram na aldeia 
e ficam por ali para ver o final da cerimónia, mas andam e 
olham com discric;ao, como se nao estivessem presentes. 
Nós passamos por eles e nao os vemos. Só de manha eles 
tomam sua vinganc;a, vencendo nossos melhores campeoes 
na luta de corpo-a-c·orpo. Para isso treinam e retreinam o 
ano inteiro. Sao os melhores lutadores. 

Mas eu me lembrava era das mirixora.s. que saem des
ses clas novos. Sao escolhidas, entre ·as meninas mais bo
nitas, para participarem das cerimónias da iniciac;ao dos 
jovens mairuns: dos clas antigos e se recluem com elas. 
Sao duas ou tres para cada gerac;ao. Declaradas mirixo
ras, nao podem nunca tomar marido. Quando terminam as 
cerimónias, elas sao as mais bonitas, as mais enfeitadas, 
porque sua beleza é o orgulho de todos os mairuns. Per
manecem por muitos anos com o cabelo da testa eres-
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cido até o queixo, que elas jogam para trás com faceirice. 
As outras mulheres usam franja. 

De fato, sao mais mulheres que as mulheres comuna 
e talvez até mais mairuns. Nao P.Odendo ser tomadas co-• mo esposas, ficam como que suspensas no ar. Sao mulhe-
res de todos. Sao mulheres de ninguém. Sio mulheres de 
si mesmas, porque se fazem desejadas de todos os ho
mens. Foder com etas nio provoca ciúme em nenhuma mu
lher mairuna. Ao contrário, muitas dio ao marido uma 
faca ou um adorno dizendo: - Vá buscar Medá que é lin
da, eta há de ser carinhosa com voce. Talvez uma noite 
eu cubra Medá. Medá nao será mais. Eta era mais velha 
que eu, hoje estará velhuscona. 

Mas outras mirixoras existirao lá, esperando por mim. 
mulheres que gostam muito de foder e que sabem 
tudo do amor. Etas tem suas artes. As outras mulheres mai
runas também gostam de sururucar, mas seu único arti
ffcio é a glória de manter, dentro de si, um homem com o 
pau duro, sem esporrar, a noite inteira. As mirixoris nao. 
Elas tem artes de fazer um homem gastar todo o óleo, es
porrando sem parar, durante a noite inteira. Poderei eu ser
vir a uma mairuna comum, ficando dentro dela, de pau , 
duro, a noite inteira? E claro que posso! Basta lembrar 
minhas longas noites de angústia no catre do convento com 
o pau duro de doer e a consciencia ardendo de sentimen
to de culpa. As rezas a Virgem Santíssima para que me 
ajudasse, para que me socorresse, me amolecesse. Es
tou de pau duro aqui agora, nesta cama de pensio, que
rendo minha mirixori. Por que nao saio, por aí, atrás de 
alguma carioca? Nao, nao quero outra vez esporrar na mio 
ou no len~ol. Nao, nao quero nenhuma mulher estranha. 
Eu me guardo para minha gavia maituna. 
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QUINZIM 

Juc:_A está inquieto. lnspeciona o batelio inventando 
que estao soltas as tábuas bem pregadas. Até reclama 

. arranh~duras, no casco velhíssimo. Mas sua atencao nao 
est~ ~"· Est~ na conversa enviesada que mantém com 
Ou1nz1m, for~ando. 

-:- Entao o ~ringo nao te deu nada? Nem um tostao 
ele nao deu proc~_? Olha que eu ainda viro voce pelo aves
so, seu. mE!rda. Nao te pago nada, nao. Aluguei o batelao 
e receb1. ~1sse que pagava as suas diárias. Mas voce demo
rou de,ma1s, pegou o dinh.ei~o do gringo e está escondendo. 
Tambem quero saber tint1m-por-tintim essa história da 
mulher br~nc~ morta lá na praia. Está muito mal contada. 
Vamos, Qu1nz1m, quero ouvir isso tintim-por-tintim. 

- ~ois é, sió Juca, come~a Quinzim, seja como 0 se-
. nhor qu1ser. Os homens vinham devagar demais, sempre 
olha~do . a ~arranca para encontrar casa de cupim, 
formrgu~iro, 1cazeiro. Nunca vi procurarem minérios com 
a tal ca1xa de ~o.nt.eiro~ que nem relógio que 0 senhor 
ma~dou olhar. V191e1 mu1to, de-dia-e-de-noite. Se um saía 
eu f1cava como outro porque nao podia seQuir os dois. Mas 
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olhava bem o que ele levava e o que trazia na volta. Vi tam
bém tudo o que eles tinham nas caixas, nas latas e nos sa
cos. Amostras de minério? Pó? Pedras? Nenhuns, nada! 

- Voce quer dizer que eu sou um besta, nao é Quin
zim? Um tolo de pensar que os gringos querem urna coisa 
quando o que eles querem é muito outra. Seu bosta de ma
caco. Seu merda-bosta, conta o que eu mandei contar. 
Conta o serviQO que voce fez e a paga que mamou. Disso 
fala agora. Agorinha e tudinho, seu fio duma égua. 

- Pois foi como eu já disse, patraozinho. Os homens, 
aqueles, viajavam devagar, sem se importar que o motor 
deles fundisse. 

- E esse motor-de-popa, Quinzim? Vai me dizer que 
levaram também para Naruai? 

- lsso nao sei, nao senhor. Sei o que vi: foi chegar 
o batelao com o motor na praia do lbepora. Aí bem junto 
do campo de aviaQao de Naruai. Lá estava o pessoalzinho 
do finado. Eu ajudei os gringos a desembarcar a carga de
les e com ela o motor. Eles mesmos levaram tudo para o 
rancho, onde iam pernoitar, para pegar o aviao rio outro 
dia. Eu vim direto de volta tocando o batelao a remo até 
aqui no Eurebá pra entregar a seu Pio. Vim esperar o se
nhor patraozinho, como o senhor mandou. 

- Conta essa história direito, Quinzim. F ala como 
homem, seu cachorro. Como é que foi? 

· -- Pois foi assim mesmo, como eu já disse, sió Juca. 
Viajamos olhando as barrancas de üm lado e do outro. Eles 
baixando pra ver em terra, adiante dos areais da praia, se 
havia alg.um formigueiro. Principalmente dessa formig'a 
chiadeira da guaiú, da taoc~ e da quenquém. Também gos
tavam muito da saúva pretona e da vermelha, tocandira. 
Dois dias paramos no Buritizal. Mais tres no Araverum. 
Ao todo cinco dias, cavando .e cavando. Trabalhamos que 
nem uns danados. Eles queriam desmontar tudo para des
cobrir os caminhos das formigas, as locas, os fojos, as pa
nelas. Era preciso nao estragar nada, deixar os caminho
zinhos bem limpinhos, nao bulir com elas. Eles botavam uns 
vidros em cima e esperavam as formigas voltarem a cal
ma, para olhar as rainhas, as trabalhadeiras, os soldados. 
Os corós brancos nos favos, o manjar lá deles mofado. 
Tudo filmavam de dia·e de noite com luz de foco. Eu tinha 
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que vistoriar o acumulador e o motor para dar luz ao foco. 
E tinha também ".lue pe~car um pouco pra mim e pra eles, 
porque eles com1am ma1s era essa lataria que me dá urna 
caganeira danada ... Foi um trabalhar sem fim. o senhor nao 
tem . culpa nao! ~io Juca. Eu mesmo é que procurei, até 
ped1 esse serv1Q1nho, pensando que era maneiro. Mas as 
diárias, se o senhor quisesse pagar até que era bom. o se
nhor sabe, eu ando mal, a mulhe~/é os meninos estao quase 
pelados e o mantimento é só aquele que o senhor sabe, 
que o se~_hor mesmo deixou __ lá em casa e que essa hora, 
decerto, Ja acabou. Agora, sio Juca, o que eu pe~o pro se
nhor, o que eu pe~o mesmo é que o senhor me leve de volta 
lá pra casa e que lá me de um ajutório. o que o senhor 
qu1ser. 

- Nao dou nada nao - trovejou Juca. - Voce é 
b~st_a .Ouinzim, quer me enganar? Pensa que.eu engulo essa 
historia de trabalhar pros gringos de-dia-e-de-noite, tora 
do seu ofício de prático, tora do trato, só por amor dos 
olhos verdes deles? Onde é que eles nao te deram nada 
Ouinzim? Vo~e cr~ , Manelao? E voce Boca, voce que é bes: 
ta, Boca.:. voce faz1a um trato desses? Pois é, Quinzim, nem 
Boca. Nao te devo nada nao, seu filho d'uma égua. Se voce 
tivesse contado o que ganhou eu descontava. Nao con
tou. E nao contou porque ganhou mais do que eu te devia 
seu safado. E nao se engane nao, eu vou descobrir ess~ 
história tintim-por-tintim. Ainda encontro esses gringos de 
merda por aí, voce vai ver. 

- Pois o senhor está no seu dtreito, patraozinho. 
- Cuantos días voces pararam na subida, Quinzim? 
- Só lá na Corrutela paramos mais de urna semana. 

Os gringos encontraram um preto que sabe tudo sobre 
formigas e sobre a bíblia. 

- Que sopa é essa de formiga misturada com bíblia, 
rapaz? · 

- lsso mesmo, inhó, sim. O homem se chama Xisto. 
Veio de Cratéus. Era cabo, agora vive lá com os vaquei
ros, rezando e cantando de bíblia na mao. É sacristáo ~o 
outro gringo, aquele seu Bob da lanchona. 

- Bob entao desistiu dos índios. Deu mesmo pra 
converter a caboclada? 
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- Deu, sim senhor. Tá lá, todo mes, levando coisas. 
Distribuí livrinhos e dirige as rezas e cantorias. 

- E as formigas, homem? 
-- Pois é como eu dizia, sió Juca. O preto Xisto conhe-

ce tudo sobre formigueiro, onde dá mais, o nome da cada 
ur:n, com~ vive eada rac;a de formigas, onde trabalha, tudo. 
D1sse ate que no reino lá d~las ainda viga a escravidao 
dos negros. Falou muito com os gringos. Eu ali escutando. 
ad~irado. Depois saímos pro cerrado, para buscar formi
gue1ro, .cavar e fotografar. Perdemos, também, tres días 
pros gringos tra~arem língua com seu Bob. Eles ficaram 
h_ospedados na casa de lata. Eu nio. Dormí junto do bate
lao. F~sse eu ~er med~ de ~aepe ... Oali seguimos direto pro 
Narua1. Os gringos. nao qu1seram parar na Missao. Passa
mos lá com o sol das dez e eles mandaram seguir adiante. 
Esta é a verdade, patrio, a verdade verdadeira. Só pec;o ao 
senhor que acredite, patrio. 

- Acreditar em voce, Quinzim? Foi-se o tempo ... 
- O senhor vai ver um día que tudo que digo é ver-

dade, patrio. Os gringos só me deram essa lanterna sem 
pilhas, essa calc;a azul de zuarte e essa camisa listrada de 
algodáozinho que estou vestindo. E essa cinco balas de 
fuzil que estao aquí na minha mio que eu pedi, nao sei pra 
que. Se o senhor quiser, tudo é do senhor. Pagar nao me 
pagaram nada nao, sio Juca. Juro pela alma da minha mae. 
Mas seja como o senhor quiser. Eu pec;o é que nao me tire 
a ~ua confianc;a, sio J uca. Pec;o que me leve de volt a lá pra 
ba1xo, lá pra casa. Estou aflito, deixei a mulher e os meni
. nos com urna mio adiante a outra atrás. Mas seja como 
o senhor quiser, patrao. 

- Nao levo voce oio, Quinzim. Barco meu nio car
rega cabra safado, mentiroso e enganador que nem voce. 
Depois, se a sua 1amília está ruim assim, larga ela e faz ou
tra. Fábrica de menino é mulher e a sua é um caco Quin
zim. Agora que está todo bonito, com botina de cadarc;o 
- que nio disse, mas os gringos te deram, porque esta 
ai .eu vi no~ pés de um deles-, com es~a rouparia toda, 
va1 se.r fácil arranjar mulher. Ali no lbepori, pertindo do 
Narua1, aparece mulher toda hora. E Dóia está ai mesmo 
viúva. Com minha ajuda é que nao. Some Quinzi,...., nio pos: 
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so com cabra safado nao. Safado e mofino, querendo ar
rancar meu dinheiro com choraminga. Nao é Manelio? 
E agora seu porqueira, conta outra vez tintim-por-tintim 
essa história da praiona. A mulher estava morta? Morta de 
morte matada? Era branca e era nova? Que é que ela esta
va fazendo lá, com o meu povinho Mairum? Com que licen
~a? Era da FUNA1? Missionária? 

- Sei nao, sio J uca. Sei só que morta ela estava. Mor
ta e parida, entalada, com duas crian~as a meio-nascer. 
Parece, também, que era nova e que nao era de jogar fora, 
nao senhor. Com perdao da palavra: ali mesmo morta
defunta como estava e escancarada daquele jeito, dava 

·gosto de ver. Os cabelos loiros, toda peluda por baixo, nas 
partes lá dela. O corpo cheio, seios estufados, dos grandes. 
Bon'ita era. AQora, que foi matada, os gringos é que dis
seram, na meia língua lá deles. Mostraram um galo e uns 
arranhoes na testa da mulher, outros na nuca, mas nao 

. era aquilo que ia matar um mulherio daqueles. Morreu 
foi de parto, naquele areial. Os mairuns contaram que ela 
estava na aldeia há tempos, mais de um ano, vivendo com 
eles. 

- Nao, nao pode ser! Como é isso? 
- É, sio Juca. Quando o senhor passou na aldeia, 

faz mais de ano, ela já estava lá há tempo, vivendo com 
eles. (Estava mesmo?) Pois estava, sim senhor. Foi levada 
por lsaías·, aquele que era para ser padre. Mas nao era mu
lher dele, nao senhor. Nao era de ninguém. lsto é o que eu 
pude apurar. Mas o senhor sabe, eu nao falo dialeto e os 
gringos estavam xeretando muito. Só o senhor mesmo é 
que pode ir lá sab~r dos caboclos como é que foi. 

- lsso eu sei, seu safado. E vou lá, vou direto. Como 
é que recebem mulher branca na aldeia, prenham ela e 
largam na praia? Aqueles bugres nao tem mistério. pra 
mim. E o merda do lsaías~ ainda nao dei com ele. Espera
va ter um primo bispo e o porcaria volta é para a vida de 
bugre. É muito do safado. Vá-s'embora Quinzim. Nio gos
tei da sua história nio. Mas fica por ai mesmo, nao te dou 
rancho, porque nao sou besta de sustentar cabra mofino. 
Mas quero saber onde voce anda e ainda quero saber des
aa hiatória tintim-por-tintim, antes de desear pra Belém. 
Nio se fac;a de besta querendo ganhar mundo, Quinzim. 
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Voce tem dívida comigo e eu vou buscar o que é meu até 
nos internos. Voce sabe: eu nao tenho fama de bom, nem 
mere~o. 

- Seja como o senhor quiser, sió J uca. Toda a vida 
trabathei pro senhor, desde menino. Agora o senhor du
vida de mim. Seja como o senhor quiser. Mas mande me 
dar um anzol ao menos, sió Juca. Um anzol, uma linha 
e urna caixas de fósforo que é para eu pescar o que comer. 

- Anzol coisa nenhuma Quinzim. Comigo a sua conta 
está fechada. Aquí, quem tem crédito é só Dóia. Sustento 
mais de cem famílias de safados nesse rio afora e está 
para nascer o camarada que vai me enrolar. É tempo de 
piqui, Quinzim. Tempo de fartura nesses tabuleiros, cá de 
cima. Tempo de jabota gorda. Tempo de araticum. Entra 
no cerrado, comida nao falta. Ou voce só conhece comida 
lá da mata? E on~a nao te faz nada nao. Com essas quatro 
balas de merda - que voce está querendo me dar - é 
só mostrar que elas saem correndo. É só mostrar. Sorne 
Quinzim. Olha aí, Manelao, este cabra já está aporrinhando. 
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O chuvisco da noite assenta a poeira do pátio e lava 
os ares para que impere, mais forte, a catinga de Anaca. 
Ela continua aí presente impregnando tudo: finí.ssima, dul
císsima. Agora, parece também azul. Quem saberá por 
que? 

O cerimonial caminha para o fim . Todos se pergun
tam quando haverá um funeral como este. Quem vai viver 
- pensa Teró dos carearás - quem vai morrer como Ana
ca? Quando virá outro Anaca? Ele viveu urna longa vida. 
Foi quem juntou os mairuns. Antes vivíamos dispersos, iso
lados em pequenas aldeias, perdidas pelas praias do lpa
rana, depois da mortandade causada pelas pestes trazi
das pelos caraíbas. Foi Anaca quem nos trouxe para cá, 
para as matas da Lagoa Negra. Pacificou os grupos inimi
zados. Fundiu os clas dispersos. Até clas desagregados, 
que iam desaparecendo, ele restaurou . Nao vai haver nun
ca mais ninguém como Anaca. 

Hoje, afinal , Anaca será chorado e sepultado. Morre
rá, por fim, para si mesmo, para nós mairuns, para o mun
do inteiro. A cerimónia come~a de manha bem cedo, quan-
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do toda a gente vem sentar-se, formando um meio círculo 
enorme, do lado de lá do baíto, para ver e ajudar o nascer 
do Sol. A frente de todos estao o aroe Remui e Teró e logo 
atrás deles os parauates, Jaguar e Náru, em func;oes ceri
moniais. 

No centro do círculo, bem destacado, de costas para 
o. Sol, está o velho aroe. Leva na cabec;a o maior de todos 
os cocares. É feito de flechas emplumadas, que saem de 
sua cabec;a para .~ima, para os lados e para trás, formando 
um sol de raios. E tao grande que, com ele, mesmo senta
do, Remui é maior que Teró que está de pé, estacado a se~ 
lado, levando nas costas o couro especado do jaguarou1 
acanguc;u. Atrás dele, também com grandes cocares, mas 
muito menores, estao Jaguar e Náru. Jaguar com um cocar 
de penas amarelas de cauda de jaP,uí, montado como um 
pequeno sol sobre urna armac;ao de varetas. Náru com 
um cocar de penas de araras azuis. Além dos tembetás, 
pulseiras e todos os demais adornos. Estao também esplen
didamente pintados: Jaguar todo rubro de vermelho-uru
cum, Náru, negro-azulado de jenipapo. 9 velho aroe leva 
apenas seu enorme acanitar solar, Teró somente o pela
me negro luzidio que contrasta com seu corpo branco de 
tabatinga. A grande roda do povo Mairum ve, de frente, 
com toda unc;ao, o Sol-Coraci que nasce, enorme, verme
lho, dentrQ do cocar gigantesco de Remui e sobe, lenta
mente, azulando o céu e colorindo o mundo. O aroe se le
vanta entao, e caminha projetando na sua frente urna enor
me . sbmbra. Caminha sozinho, sob seu acanitar gigante, 
até a sepultura de Anaca do outro lado do pátio. Lá, sen
ta-se no seu sítio, em posic;ao cerimonial, do lado direito 
da cova. Teró, Jaguar e Náru se levantam também, e vao 
andando devagar. Os dois jovens sentam-se do lado opos
to. Teró fica de pé, atrás do aroe. Só entao se levantam to
dos para ir formar, ao redor deles, agora do lado do poen
te, o grande círculo de homens e mulheres e crianc;as do 
povo Mairum. 

Vendo todos acomodados ao redor, o aroe timbra 
seu pequeno maracá, trina a flauta de cabacinha e depois 
tira e dependura os dois instrumentos cerimoniais no seu 
próprio pescoc;o. Estende entao os dois brac;os em toda a 
extensao para os ·1ados, os aproxima depois, lentamente, 
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um do outro, junta as maos espalmadas e as baixa, simul
taneamente, afundando-as na _terra mole da cova. As en
terra juntas, devagar, e comec;a a afastar a crosta de bar
ro para os lados. Descobre, assim, por debaixo, urna ca
mada de lama mole escura, de onde sai um cheiro inten
síssimo, terrível. Trabalha, agora, com as maos retirando 
aqueta lama debaixo e escorrendo com urna cuia o líquido 
verde, espesso, gordo, em que se desfizeram as carnes 
de Anaca. A caveira comec;a a aparecer cinzenta, sobre 
o fundo da cova, brilhando a luz da manha. 

O aroe pára um momento, limpa as maos em folhas 
verdes, retira sua flauta do pescoc;o e trina outra vez, sua
vemente. Todos se poem hirtos, atentos, para ouvirem sua 
voz baixa e sotene: · 

- Anaca, meu tuxaua Anaca, hoje é o dia de sua mor
te. Logo chegará sua hora derradeira, Anaca. A hora de 
morrer defin itivamente para nós. Sua festa está acaban
do. J á danc;amos todas as danc;as, exceto o Coraci-1 aci, 
voce sabe porque. Já tutamos todas as tutas, incl~sive ~ 
javari. Já comemos muita carne. Já co~emos mu~to pe1-
xe. Já bebemos muito cauim. Chegou, af1nal , Anaca, a sua 
hora. Para isso todos estamos aqui. 

Acabada a tala, o aroe comec;a a retirar os ossos de 
dentro da cova. Primeiro toma, com as duas maos, o 
cranio, derrama a matéria liquefeita que há dentro, limpa 
com fothas de maniva que tem ali do lado e o coloca sobre 
urna esteira nova. Retira, depois, os grandes ossos dos 
brac;os e das pernas, da bacía. Os dois companheir~.s co
mec;am, entao, a ajudar, tirando e limpando os oss1~hos 
das vértebras, as costetas, os ossos redonoos dos pes e 
das maos e as falanginhas dos dedos. 

Toda a ossada' brilha, agora, na esteira, ao lado do 
monte de folhas verdes amassadas. O aroe se levanta, en
tao, e volta ao baíto. O povo se dispersa. No pátio só ficam 
Jaguar e Náru, juntando os últimos ossinhos que tevam, 
afinal, para o rio, enrolados na esteira. Voltam, hor~s de
pois, trazando a ossaria atvejada de tanto ralar e llmpar 
com areia e água. , 

Sentado no banquinho bicéfalo, zoando seu maraca, 
o aroe recebe os ossos timpas, pastos numa esteira nova. 
Chama entao, u.m-por-um, por seus nomes, os homens mais 
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velhos de cada casa e vai entregando ossos grandes e 
pequenos. Ele próprio fica com o cranio que pertence a 
sua gente, aos carearás. 

Os homens, mulheres e crianc;as de cada cla, senta
dos juntos no canto do baíto que lhes corresponde, come
c;am o trabalho delicadíssimo de recamar, amorosamente, 
os ossos grandes e pequenos com minúsculas plumas de 
cores, imbricando urnas nas outras como se escamadas 
nos pássaros vivos. A medida que avanc;a o trabalho pri
morosíssimo, as mulheres vao chorando ao ritmo marca
do pelo pequeno maracá do aroe. Ora choram baixinho, 
·um choro lamuriento, cantado. Ora choram alto, num pran
to aberto, lamentoso. Ora choram aos gritos sufocados, 
lavando-se em lágrimas. 

A certa altura, quando os ossos recamados brilham 
por todo o baíto como jóias de plumas azuis, rubras, ama
relas, soa outra vez o maracá do aroe, num ritmo novo. As 
mulheres· param todas de chorar e algumas. delas, as on
c;as e as carearás, se dirigem para o meio do baíto. Ali , 
tomam os escarificadores de dentes de peixe-cachorro, 
metidos em lascas triangulares de coité, e ralam pelo ros
to, pelos brac;os, pelos peitos, rasgando a pele numa sé
rie de estrías finas. Quando o sarjador desee dilacerando, 
o que se ve primeiro, sao simples linhas brancas. Mas elas 
prontamente escurecem, depois brilham de repente em 
tons rubros e afinal jorram sangue pela· cara, pelos pei
tos, pelos brac;os. Todas as outras mulheres choram mais 
e mais forte, sempre ao ritmo do maracá do aroe. · 

O choro se interrompe, bruscamente, a um outro tri
no do aroe, e as mulheres que estavam de pé sangrando
se voltam para seus lugares. Vem, entao, os homens do 
dois clas tomar os seus lugares. Pegam por sua vez os 
escarificadores para se sang rarem . Cada um rasga mais 
fundo sua pele sem dizer palavra, enquanto suas irmas e 
sobrinhas, mulheres e filhas, dos diversos clas dispersos 
por todo o baíto, se lamentam, arrancando os cabelos em 
chumac;os..Lchorando e gritando de dor e sentimento. 

A um novo sinal do maracá do aroe, todo o pranto se 
interrompe outra vez e, com ele, as escarificac;oes e o de
sespero de arrancar os cabelos. 

·O velhó aróe diz, entáo, no silencio que se abre: 
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- Anaca é morto aqui. .. Vive Anaca-Manon no mun
do Ambir. 

Retoma depois o toque do maracazinho num ritmo 
leve, quase alegre, que dura enquanto os clas trazem os 
ossos recamados, jóias de pluma; e os mostram com orgu
lho, ao aroe e uns aos outros. 

O cranio resplandece em azuis e verdes de beija
flores raros. Os· ossos longos das flautas dos brac;os e das 
pernas e as espátuJas das costelas, rebrilham transfigu
rados: uns em cetros-reais-amarelo-ouro-de-papo-de-tu
cano; outros, em ~aminas-heráldicas-rubras-ou-celestes
de-penas-uropígias só sabidas dos mairuns mais sábios. 
Os ossos largos e os redondos da bacía e da espinha co
ruscam matizados em campos evanescentes de púrpura 
e de carmim ou coriscam em cores elétricas sobre bran
cos foscos ou negros rutilar.tes. Quanto ossinho há de tan
tos que compóem um ser humano, brilha ali, cintilante, seu 
momento, iluminado em cores indizíveis nas maos que 
os vao mostrando e entregando, radiantes, ao velho aroe. 
Ele tateia os veludos das plumas imbricadas como nos pás
saros, adivinha matizes e tons fulgentes e os vai co.locan
do, carinhosamente, dentro do cesto-patuá de palha bran
quíssima que está ali aos seus pés. 

Terminada a entrega, o aroe se levanta, toma o cesto 
da ossaria emplumada e vai com ele para fora do baíto, 
pela porta de baixo, daí para o pátio e afinal para a estra
da que vai dar no lparana. Caminha lentamente debaixo 
do Sol da tarde, que joga para trás sua sombra alongada 
e a sombra do seu enorme cocar cerimonial. Já está an
dando pela estrada do lparaná, quando saem do baíto os 
homens, as mulheres, as crianc;as, que o acompanham e o 
ultrapassam. . 

Na praia Remui entra numa ubá, ~hei,a de flores, onde 
já o esperam Jaguar e Náru, de pé na proa e na popa, com 
suas longas varas zingas de navegar. Quando o aroe se 
senta bem no meio como patuá de ossos entre as pernas, vem 
Teró a seu encontro, ajudado por outros homens que co
locam a sua frente, atravessado em cruz sobre a ubá, um 
mastro de aroeira recém-cortado e descascado. 

Sai a florida canoa-ubá, com o patuá de ossos reca
mados e o mastro deitado, empurrada pelas varas que Ja-
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guar e Teró firmam no fundo do rio. Atrás. aos poucos. vao 
saindo todas as dezenas de ubás dos mairuns que entram 
pelo río adentro. acompanhando o funeral. Navegam deva
gar, rio acima, com varas e remos. até o furo que vai dar 
na Lagoa dos Mortos. Entram, depois, pela lagoa adentro. 
espantando as aves que voam e revoam para se acolherem 
nas árvores de ao redor. Dali as gar~as, os colheireiros, 
os socós veem a ubá cerimonial que chega ao meio da la
goa, pára e espera que as outras se aproximem. Delas sal
tam, entao, vários homens que entram náqua. nadando com 
seus adornos de plumas, retiram da ubá do aroe o grande 
mastro, mergulham com ele e o plantam firmemente. fin
cado no fundo da Laqoa dos Mortos. A lteia ali, aQora, so
bre as águas e sobre as ilhas verdes-brancas de camalotes. 
o mastro que traz amarrado na ponta o cesto-patuá com 
os ossos emplumados de Anaca. E o mais claro. o mais be
lo. e é também o mais alto dos mastros da lagoa dos Mor
tos. As ubás afastam-se lentissimamente, remando para 
trás. para continuarem olhando de frente o mastro de Ana
ca. Sobe a lua ba~a. embu~ada na noite que evém. 
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A COMIDA 

A moc;a clara, esguia, enche a ficha do Hotel Conti
nental: Alma Freire, solteira, missionária, natural do Rio 
de Janeiro, prOCE;dente do Rio. Pergunta onde é a Funda
c;ao Nacional do Indio e sai de táxi para lá. De volta, passa· 
pela portaría para saber como se pode ir ao Correio Aéreo 
Nacional retirar urna passagem para Naruai. 

O homem magro e moreno se registra no mesmo ho
tel.: lsaías Mairum, solteiro, seminarista, natural de lpara
na, Mato Grosso, procedente de Roma. Pergunta onde fica 
a casa da Ordem Missionária e sai para. lá de táxi. Mais 
tarde, indaga, também, como pode tomar o aviao para Na
ruai. 

O po·rteiro aponta para Alma e informa: 
- Esta moc;a aí também vai para Naruai. 
Apresentam-se: Alma ... lsaías. Sentados no pequeno 

salao, junto ao bar, tomam um cafezinho. Alma, de blusa 
cinza, manga comprida, saia longa, escura. lsaías, de ter
no preto e paletó sobre a camisa eclesiástica. 

Ela: - O senhor é protestante? Ele: - Nao senhora, 
católico. Ela: - É padre, entao? Ele: - Nao senhora, se-
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minarista. A senhora é missionária? Ela: -:- ·Nao propri~
mente. Quero ser. Estou no ,caminho. i:amb~~ vou ~ Narua1, 
no aviao de segunda-feira. Ele: - E o u naco,, dasseram. 
Ela: - Perdoe a impertinencia, mas o _senhor e contra a 
batina? Ele: - Nao sou contra nada, nao senhora. Nem a 
favor. · , 

o garQom servindo o café, pergunta: - A senhora e a 
nova deputada, esposa do doutor Espinola? Ela contesta, 
enérgica: - Nao! Deus me livre. ~ao sou _deputada, nem 
mulher de ninguém. O garQom revida: estao perguntando 
muito pela deputada. 

Retomam a conversa. O senhor é quase sacerdote? 
Um eterno seminarista, apenas isto. E se pode s~ber por 
que? Nao. Eu também nao sei, nao senhora. Senhorita. Que
ro dizer, senhorita, que esse é assunto meu. Acaso eu po
deria lhe ser útil em alguma coisa? O' ! e quanto ... depen
den do de que o senhor queira me ajudar. Ten.h~ um com
promisso agora, senhorita. Mais tarde estare1 a~ .ordens. 
Afinal, ficaremos aqui no hotel até segund.a e v1a1aremos 
juntos até Naruai. Teremos outras oportunidades de con-
versar. 

Levantam-se para sair e vao conversando até os el~
vadores. lsaías: - A senhora ficará mesmo em Narua1? 
Conhece o lugar? Alma: - Nao senhor, ~ao conheQo nada 
por aqui. Só Brasilia. lsaías: - Eu, nem 1sso. Alma: -;- Vou 
adiante, para a Missao de Nossa Senhora do 6. lsaaas: :-
Pois teremos muito tempo mesmo para talar, senhonta. 
Eu também vou para lá. 

Na hora de jantar, mal lsaías se senta no restaurante 
e faz seu pedido, entra Alma e se dirige a ele: 

- Boa tarde, padre lsaias, posso sentar na sua mesa? 
Ele aquiesce com um gesto. Já sentada, Alma pergun-

ta: - · t ? 
- O senhor esteve muito tempo fora, nao e cero . 
1·saías explica que em Roma, por muitos anos, comple

tando os estudos sacerdotais e de teología. Alma comenta: 
- o senhor fala com sotaque, mas tem um tipo tao 

brasileiro que eu vi logo que viveu no estrangeiro. Roma, 
entao? Estive lá duas vezes. Mas eu era outra pess9a,. en
tao. Se nos encontrássemos, nao teríamos o que nos d1zer. 

l;~aías indaga, surpreso: - E agora ternos? 
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- Eu ao menos tenho muito. Se o senhor tiver 
a caridade de me ouvir. . 

- Como nao! Ouvirei atentamente. Nao creio é que 
possa ser útil. Tantos anos forá. Tao despreparado para 
ajudar! 

- Muito mais do que o senhor pensa. Mas eu lhe de
vo urna explicagao pessoal : nao vou para a Missao a con
vite dos padres. Vou é me oferecer lá, no próprio local, 
para demonstrar minha disposiQao de servir. Vou pedir 
que me deixem ajudar no que seja. Meu único desejo é 
aguardar ali as irmazinhas francesas que irao para a Mis
sao. 

- lsto é urna novidade. Tivemos, até agora, irmas 
italianas e urnas poucas brasileiras. Francesas? 

- Trata-se de urna nova Casa que está sendo funda
da, padre lsaías. Mas voltando ao meu problema. Eu lhe 
dizia que vou a Missao por minha própria vontade. Vou 
sem o consentimento da Ordem. Fa~o isso. na esperanQa 
de forgá-los a respeitar meu desejo egoísta de colocar-me 
a servi.;o de Deus. . 

- Perdao, dona Alma, mas a senhora usa urnas pala
vras gordas: egoísmo, amor, servi~o. Deus. 

- O senhor me perdoe. Sou m.uito exuberante nas 
palavras. 

Durante -0 jantar vem um bói perguntar se lsaías é o 
novo secretário do senador Piaba, da Arena do Maranhao, 
e insiste: - Nem foi convidado? Ganho urna boa gorja se 
entrego essa carta a ele. 

Que nao, que nao, repete lsaías irritado, voltando-se 
para Alma: 

- Nao creio que a senhora seja ent~ndida. Jamais 
ouvi talar de voluntários numa Missao. O trabalho missional 
exige gente escolhida. M'uito preparada. Gente sólida. 
Missao nao é glória litúrgica. Missao é maleita, é mosqui
to, é rotina. É disciplina. Ali se serve a Deus purgando ca
da dia os pecados da véspera: os próprios e os alheios. 
Com esperanga mas sem urgencia. 

- Para missionário o senhor parece um pouco 
carente de fervor, padre lsaías. 

- Nem padre sou, dona Alma. Como disse, sou ape
nas um seminarista crónico, Tenho até muita dúvida de 
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que venha a me ordenar. Nem mesmo sei se este é o meu 
desejo verdadeiro. Vivo um transe, dona Alma, a senhora 
me perdoe a confidencia. , , 

- Acho que posso ajudá-lo, padre lsa1as. Sua fe, an
tiga, macerada, precisa da minha fé nova, feita de espe
ranca. Podemos ajudar-no~ mu!ua_ment.e. O senhor a con
solidar, em mim, a vocacao m1ss1onána. Eu a fortalecer, 

· no senhor, a coragem do servico de Deus. 
- Agora, ambos fazemos discursos gordos, dona 

Alma. Veja só: a senhora pedia, ao que parece, minha aju
da. Agora quer me ajudar. Temo muito que nenhum de nós 
possa ajudar a ninguém. De minha parte, digo a senhora, 
vou também para Nossa Senhora do 6 sem convite. Mas 
quero fazer-lhe urna proposta: por que nao deixamos essa 
conversa enrolada para talar de coisas simples? 

lsaías tala, entao, de seu espanto diante dessa cidade 
nova, construída com tanta pressa. Essa gente moderna 
parece romana. Tudo aqui para mim é estranho, mais do 
que Roma. Veja bem, saí da aldeia, ainda menino, para 
a Missao. A mocidade passei fechado no seminário de 
Goiás Velho: sem família, sem amigos, vivendo do conví
vio com os padres e as freiras. Em Roma por anos e anos, 
vivi no mesmo isolamento. Hoje, de volta, vejo, assustado, 
esse mundo novo, enorme, cheio de gente, cá de fora. Que 
espécie de país estarao fazendo? , · . 

- O senhor falou de aldeia, padre lsa1as. Que alde1a? 
- Oh! Ainda nao contei. Eu sou mafrum: índio mai-

rum. 
Apesar da exclamacao de surpresa de Alma que o dei

xa vexado, continuam talando durante todo o jantar. Saem, 
depors, andam pelos gramados enormes até o viadut~, pa~
sam por debaixo e seguem pela esplanada dos m1n1ste
rios. Juntos veem e sentem, quase sem comentar, a cidade 
enormíssima e deserta. Esta Brasília soleníssima, com 
seus grandes edifíc·ios claros projetados sobre o céu de 
fogo. Andam horas: pelo gramado e pela faixa de asfalto 
da grande avenida, olhando a Catedral de maos postas, o 
ltamarati derramado e a Praca dos Tres Poderes, calados, 
com seus grandes palácios. Vol,tam, pisando a macega do 
cerrado, atrás dos ministérios. E já noife alta quando che
gam a torre, sentam--se no escuro, voltados para a cidade, · 
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para ver seu c!a~lo refletido no céu. lsafas; metido outra 
vez dentro de s1, indaga: 
. :- Será i~to a anti-~oma? Aprendi a pensar que Roma 
e a c1~ade . Af 1 nasceram .e ali estao os arquétipos de todos 

. o,s estilos. Ao menos dos ocidentais. Mas Brasília nao está 
la. Nem c~mo prornessa. Será Brasília urna criac;ao nova, 
o n<:>vo est1I_? de um ~omem novo? Que é que se anuncia 
aqu1? Um canon? O canon de urna civilizac;ao brotando no 
d~~campado? - Pergunta a Alma, se ela também ve Bra-
11lla como a cidade. 

- Qu~I nada! ~rasília é urna sacanagem do Osear e 
uma f~ntas1a do Luc10.Atenderam aopedido de J.K. (Quero 
uma c1dade de embasbacar.) Conseguiu! Brasília embas
:;ca a qualquer um. Voce mesmo aí está, estatelado. Nao 

~saías se cala, outra vez, para reacender a ~rgüic;ao 
tntertor: 

, -:--- Que se.i eu? Só pergunto se esta monumentalidade 
é ~olida, se ~ª' durar. Brasífia será capaz de amadurecer 
ate que um d1a ten ha antiguidades vibrantes e befas como· 
as romanas? Ou é um acampamento marciano destinado 
a. e!1velhecer .e a estiolar? ~osso 9Hma tropical nao é pro
p1c!o a obras duradouras, d1zem. E verdade que intensifica 
a vida, ":'~s a_ to~na t~mbém mais voraz e mais fugaz. Aqui 
em ~rasilla nao e ass1m, me parece . . Este clima é de deser
to: fno e seco. A gente é nova em flor. O mato mesmo é essa 
macega frágil , de vidro. Aqui, qualquer coisa pode ser cria
da para durar. Há de durar. 

- Para mim isto é a nova cidade-eterna. 
- _E. que im~ortancia tem durar? Ninguém faz casa 

pensando que sera monumento. O terrível de Brasília é que 
Já nasceu velha. Só a roupagem é nova. Olhando pra den
tr<! ~os apartamentos. o que se ve é aqueta mesma classe 
media lá do Rio: funcionários, burocratas, só preocupados 
com o salário, a aposentadoria e o retorno ao Rio. Nin
guém é daqui. Ninguém quer isto como eu quero -o Cosme 
Velho. 

- Entretanto veio embora, buscando outros fugares. 
Para mim Brasília significa muito. Duvido que exista no 
mundo um ~onjunto assim. - E continua, tentando por seu 
espanto em palavras: - Brasília hojeé como a Roma dos 
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papas que edificaram a Santa-Sé para os que a viram com 
os olhos de antes. É preciso lavar os olhos para ver Bra
sília. Ou, Brasília, talvez, só de ser vista, lava os olhos da 
gente. 

- Qual o que, meu padre, Brasília é um fogo de ar
tifício. Só resplandece. Vive e cresce porque náo há minas 
de Califórnia que se comparem ao tesouro nacional. Só 
de salários, o que se paga aquí daria para náo sei o que. 

lsaías, mergulhado no seu imo, emocionado, se pro
cura: - Brasília me devolve aos mairuns, aos nossos mi
tos da cría9áo. Eles situam aquí o que há de mais sinistro. 
Brasília é o mundo mairum que se transfigura. O pior do 
nosso mundo, aqui se converte. f loresce? Esta regiao das 
nascentes do lparana para nós é urna espécie de interno, 
é a boca do mundo subterraneo : a morada de Mairahú. 
Aquí só víveriam enormes cachorros negro~ de bocarras 
gigantescas: os guardiáes da morada de Maíra-Monan, meu 
Deus-Pai , ingenuo, feroz, caprichoso. Assusta pensar que 
justamente a morada de Maíra-Monan é, aQora, o umbiQo do 
Brasil. Qualquer mairum desaconselharia construir aquí a 
capital . nova. Para nós, tudo de bom deve existir lá para a 
foz do lparana, onde está o lvimaraei, a Terra sem Mares, 
nosso paraíso perdido: o reino prometido dos desespera
dos sem remédio. Vamos voltar, dona Alma, é tarde. Muito 
ternos de andar. Descem da torre trope9ando nos casais 
que se acariciam molemente nos recantos sombríos dos 
patamares. Voltam calados, cada um metido e resumido 
dentro de si , cozinhando-se no seu próprio sumo, com gos
to e desgosto. Alma pensa na experiencia estranha de pas
sar horas com um homem que nao se sente obrigado a ma
nifestar nenhum desejo de come-la. Chega a surpreender, 
dentro de si , um sentimento de repto , a disposi9ao de 
provocar: nao, pensa, aquetas eram manhas, vícios, da ou
tra: nao meus. 

lsaías se pergunta o que significa esse encontro de 
urna mulher que vai e de um homem que vem, pel~ me~mo 
caminho. Só teriam de cruzar um pelo outro e seguir ad1an
te. Mas parece que será larga a travessia. Tormentosa? 
Antes de sair da torre, param um momento na esplanada 
para ver, urna vez mais, o grande arco-eixo da cidade in
candescido em luz. 
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I . MAIRAHÚ 

Ñanderuvu<;u ou pete;: pytu avytepy añoü ojicuaa 

_ Antes, só os morcegos eternos voejavam na escu.ri
dao sem come~o. Veio, .entao, Nosso criador, o Sem-Nome 
que descobriu, sozinho, a si mesmo e esperou. Chegada

1 

a hora, Ele juntou as maos em concha, soprou dentro o 
seu alento, abriu os olhos e lan~ou do olhar urna luzinha. 
Na penumbra daquele ventinho morno Ele foi inventando 
suas cria~oes. 

Come~ou fazendo as terras altas e baixas e susten
t~ndo-as ~om escoras. Depois abriu rios e lagos. Pos, en
tao, nas a.guas novas as primeiras criaturas: os juruparis, 
seus p~e.d1letos. A, eles deu a flauta-vivente, jacuí, para te
rem mus1ca; tambem deu os peixes para pescar e até ro~a
dos para comerem com fartura. Os Juruparis mesmo sao 
meio peixes da cintura para cima, e meio gente, da cintu
ra para baixo. Fo_i também a eles que o Sem-Nome deu a 
n_?ite ~ue dormía no fundo das águas mais fundas. Eles 
sao ru1ns, perversos, malvados. 

'! V~lho . criou em seguida os Curupiras, que andam 
por a1 ate hoJe, escondidos na mata. Sao gentes incomple
tas. A um falta urna perna, outro tem os pés voltados para 
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" trás. Esse tem um olho só, aquele tem olhos fora do lugar. 
Sua ocupa~ao é comer a alma dos que se perdem a noite 
na mata. Sao agourentos, perigosos, trai~oeiros. 

Só depois de fazer os Juruparis e os Curupiras, o Ve
lho aprendeu a criar gente de verdade, gente inteira. Criou, 
entao, nossos avós, os Mairum Ambir. Mas os fez sem mal
dade nenhuma. Nao havia homens nem mulheres, todos 
eram iguais. E nao tinham cu, comiam e vomitavam pela 
boca para tornar a comer. Mas todos tinham urna vulva 
dentada como boca de piranha, que só servia para foder 
como Criador . 

. ·A verga dele era urna cobra-raiz que crescia por de
baixo da terra .. Bastava dar tres pancadinhas em qualquer 
lugar para s'urgir ali a pica de Deus-Pai, dura, pronta para 
sururucar. Quem sururucasse, gozava e dava gozo ao Sem
Nome. Só que, depois, tinha de mijar num pote. Passados 
cinco días aqueta urina fermentada criava urna crianci
nha, pequena como urna piaba, que ia crescendo, devagar, 
na agua que se botava para ela todo dia. 

Foi também Mairahú quem criou os bichos todos. De
senhava cada bicho na areia e redesenhava com cuidado, 
até gostar. Aí soprava seu alento sobre o desenho e o bi
cho levantava espantado. Ele ia enxotando, mandando em
bora: Xó! Xó! 

Mas nao eram animais como os de agora. Todas as 
criaturas viviam em aldeias e falavam suas línguas como 
gente. A cada urna o Velho deu urna prenda para ser seu 
orgulho. O U rubu-rei recebeu o fogo; o Veado, o sal. 
Um passarinho azul, o Ouimee, ganhou a pimenta; o Sapo
cururu , o fumo. A 1 rara era a dona do mel; o Mutum, do je
nipapo; a Aranha, do algodao, a Arara, do urucum. Cada · 
coisa boa era de um bicho, que nao repartía com ninguém. 

Nao era muito bom aquele mundo do Velho. Nao ha
via dia nem noite, somente penumbra. E tinha pouca comi
d~. ~ao havia homem, nem mulher; todos eram iguais. O 
p1or e que o Velho gostava de fazer brincadeiras duras com 
sua~ cria9oes. Só quería divertir-se, mas aquele povinho 
sofna mu1to. Urnas vezes mandava um aguaceiro que inun
dava tudo e as gentes, os bichos, e os Curupiras tinham 
de lutar para nao virarem ras. Outras vezes fazia chover 
fogo, as árvores e as macegas queimavam; as gentes, os 
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bichos e os Curupiras sofriam demais. Só para os Jurupa
ris que viviam dentro d'água era sempre bom . Fosse o di
lúvio de águas ou fosse cataclismo de fogo , eles estavam 
se~pre bem,. olhando lá do meio das suas lagoas e rindo 
mu1to do sofnmento d~quele povinho. O Velho, esse entao, 
chegava a perder o folego nas gargalhadas que dava. O 
barulhao das risadas dele era o de trovoadas com raios 
e coriscos. Enchia de medo o cora~ao daquele povint}o. 
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O BEl<;O 

Üdouglas voa baixo na manha nevoenta por cima dos 
cerrados altos do 1 parana. As vezes afunda nos bolsoes de 
ar, assustando os passageiros, sacudidos violentamente 
para cima e para baixo. Viaja quase vazio; lsaías e Alma 
ocupam todo o bancao de chapa de alumínio soldada de 
um lado da fuselagem. Do outro lado, vai a família de um 
func ionário dos Correios que viaja para o Cachimbo. 

Alma se pergunta por que sente tanto medo se nao 
tem medo de morrer. Duas vezes tentei matar-me, recorda, 
mas essa viagem será minha marte. Nao o fim da existencia 
que tive até hoje, mas urna interrup<;ao brusca, brutal. Por 
que sinto tanto pavor? 

Enorme é seu medo, sobretudo quando o aviao, atra
vessando nuvens, estremece, vibrando como urna lata ar
rastada numa cal<;ada de pedras. Eta ve tsaías a seu lado, 
olhando, pela janela oval , o mundinho do cerrado lá em
baixo, com sua vegeta<;ao raquítica, sujando os campos. 
1 rrita-se com a tranqüilídade dele. Pobre-diabo, pensa e 
quase diz, esse carinha de mosquito, nem medo tem. Nao 
terá? Por que, meu Deus. vou atrás dele? Mas nao vou atrás 
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de ninguém! Com ele ou sem ele eu estaria aqu1. neste 
maldito aviao rangente. 

Come<;a a chover. Os pingos d'água batendo na fuse
lagem fazem um ruído espantoso. O vidro embac;ado nada 
deixa ver lá de tora e Alma se irrita mais ainda ao ver lsaías 
olhando urna paisagem que nao pode ver. Estamos atra
vessando urna nuvem, pensa, daqui a pouco um raio arre-

. benta .este aviao de merda. O medo aumenta, ela se agarra 
ao bra<;o de lsaías. Ele lhe dá uma grama de aten<;ao e se 
votta outra vez, rapidamente, para a visao nublada. cinzen
ta, lá embalxo. 

Quero que essa chuva pare, suspira Alma. Nao quero 
morrer agora. Nem aqui dentro. Nem arrebentada no chao, 
lá embaixo. Olha as crian<;as quietas, amarradas no banco 
do lado de lá e sente vergonha. Será que elas sabem que eu 
estou morrendo de medo? Claro, pois estou chorando como 
uma desesperada. Por que nao rezo , meu Deus? Nunca re
zo quando é preciso. 

Agarrada ao banco, fon;ando o cinturao, assustada, 
ela espera o próximo safanao. Se eu pudesse sair daqui 
iría a pé caminhando por esses campos, se consola. P ... 
deria levar um ano ·ou dois, mas seria melhor. Que diferen
<;a faz, Alminha? É preciso aceitar a morte quando ela vem, 
se diz e responde ela mesma: mas eu nao quero! N~o que
ro morrer agora nao. Preciso é parar de pensar em morte 
e em desastre. Pensamento posi•ivo: tudo vai dar certo, 
tudo vai dar certo. Vamos sair dessa~ Mas nao posso ... 
meu corpo me dói e agora isso, meu Deus. esse enjóo. 
Ai ... iii. Vomitei no corredor. Todos verao o que eu comí no 
almoc;o. Que me importa? Merda para quem tiver nojo. 

O av;ao atcanc;a, afinal, ares limpos e segue varando 
a manha tranqüila. Mas Alma continua sobressaltada. O 
medo desencadeado antes despertou urna ansia que conti-· 
nua. Este meu dia de hoje tem gosto de último dia. É urna 
premoni<;ao. O tempo está melhor. Mas é um engano. 
Atrás dessa bonan<;a está a verdade da minha morte. Nao 
haverá amanha. E morrerei para nada, de gra<;a. sem me
recer nem minha morte. Por que é que eu tenho de teatra
lizar tudo? Hoje é um dia como outro, eu estou voando, o 
aviao balan<;a. até que balan<;a pouco. Todo mundo está 
calmo, as crian<;as esta0 tranqüilas, até sorriem, comen-
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do biscoitos ... ai que horror! Vou vomitar outra vez. Agora 
esse fel na minha boca. 

lsaías dá outro pouco de aten~ao a ela e volta a olhar 
a terra lá embaixo; triste, pensativo. Alma matut~ : morrer 
nao é o pior. O pior mesmo é essa _ansia de esperar a mor
te. Pior ainda é esse go.sto de fel na boca e essa azia no 
estómago. Podía morrer logo, arrebentar de uma vez. Eu, 
esse aviao e o mundo. Acabar comigo, acabar com todos 
e com este merda também. 

- lsaías, diga alguma coisa. 
- Dizer o que, Alma? Viajamos para lá. Voce vai. Eu 

volto. 
- Estava nervosa. Agora estou mais tranqüila. 
Alma, com os ry'lúsculos de todo o corpo retesados, 

se for~a a admitir que agora o aviao voa calmo. Parece até 
pressurizado e nao essa lata velha do CAN . Talvez tenha 
sido bom eu ter tido medo, pensa, o medo valorizou esse 
momento: que momento de merda! Valorizou pra que? Sou 
lá Poliana nenhuma? Vou pensar noutra coisa. 

O que estará sentindo lsaías? Mal disse uma frase 
em toda a viagem. Creio que ele está com mais medo do 
que eu. Esse olhar fixo lá embaixo é um disfarce. Mas vo
mitar. nao vomitou. Que será que ele ve? A alma dele saiu 
pela janela. Estará acocorada debaixo daqueles pés-de-pau 
bem pequenininhos ou na beira do riacho, aquele, pondo 
o dedo n'água pra sentir o friozinho. 

lsaías enrustido em si mesmo, solfeja: 
Pan-ge /in-gua glo-ri-o-si Cor-po-ris my .. ste-ri-um 
Ele é triste, feio e triste, coitado. Nunca pensaria que 

fosse índio. Nem imaginava um índio assim de franzino. A 
única coisa viva nele é o olhar aceso. Parece calmo. 
quando fata, mas é controle. É defesa. Na verdade é um 
desesperado que nem eu. Nao, é um desenganado. E daí? 
Desenganado ou desesperado, dá no mesmo. Eu o vejo 
claramente agora: é um caquinho de gente, bem chinfrin
zinho. E é bom que seja assim: nao vai hayer tenta~ao . Se
r.amos irmaos, marchando juntos, fraternalmente. Ele para · 
se recuperar. Eu para me encontrar: palavras, palavras. Em 
lugar de sentir, de viver, eu anuncio, falo. Nem sou capaz 
de pensar em mim. Só sei me revolver nessa confusao de 
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inten<;oes e desejos. O certo é que estou diante da porta 
nova, da porta nova que vai se abrir para mim . Mas abrir 
sobre que? 

Ai , meu Deus, essa lata voadora acaba comigo. Está 
estalando outra vez. Eu quería uma vida singela, sem an
gústias, sem contradic;oes. O que eu quero é tao simples. 
Quero ser urna pessoa com um nome, urna cara, sempre a 
mesma: hoje, amanha, qualquer dia. A mesma para mim , 
para todo mundo, sempre. Mas uma pessoa que os outros 
vejam, q~e achem necessária, que precise dos outros, mas 
que também ajude. lsso é tudo que eu pe<;o. Ai , que medo, 
meu Deus! Me livre desta, meu Deus! Hei de ... , nao hei de 
nada. Nao vou subornar a Deus. Mas este medo, este medo 
acaba comigo. E agora es.ses meninos mastigando, mas
tigando. Nao posso mais. vou vomitar as tripas . o esto
mago, o fígado. Ai. .. 

lsaías dá um pouco mais de atenc;ao a Alma, procu
rando distraí-la: - Acho que nao demoramos a cheQar. In
c lina-se para olhar o relóQio de bolso pendurado na corren
te e mostra as hora~ que passaram: sa9 quase onze. 

Alma, agarrada no seu· bra<;o, vai recuperando a cal
ma. Nao seu estómago, que ainda se revolve vazio, em có
lica. 

Que viagem de merda, meu Deus e a seu serv igo. Pre
c iso pensar em coisas sérias. Aquí vou eu, pra onde? Sei 
lá ... Nao quero mais é foder de olhos fechados com qual
quer um: .nem de olhos abertos com um ou com alguns. Mas 
t.ambém nao sou castrada, nem frígida. E nao fiz voto de 
castida~e . Ainda nao. Vou ter desejos, preciso pensar 
nisso. E preciso que isso nao me perca. Quero me dar 
de urna outra forma. Dar a bondade que tenho em n1im . 
Significar alguma coisa para os outros. Nao aquilo, aque
la da<;ao, lá do Rio. Durante meses pensei que o impor
tante era ganhar forc;as espirituais na ora<;ao mais contri
ta , para a hora em que minha fé fosse posta a prova. De
pois vi que eu mesma tenho de procurar minha prova. Nis
to estou, nao podia era cair outra vez naquela vida de dar 
como urna galinha. Ma<;aneta, era o meu apelido. Claro 
que era maldade da Nara. Mas, na verdade, ma<;aneta é 
o que eu era. Agora sei que, dar ou nao dar, nao pode ser 
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programa de ninguém. O problema é encontrar a causa a 
que devotar-me, causa que tenha um . sentido de missao. 
Nao para saciar meu eu, mas para servir. E, sobretudo, para 
evitar de qualquer forma voltar aquela solidao. Para isso 
nao há outro cam·inho senao o de um convívio humano, 
profundo, verdadeiro. Posso até dar,/ se for o caso; se for 
urna coisa espontanea, se nao comprometer. Esse cara de 
mosquito mesmo, se ele pedisse, eu comia ele. Mas é pre~ 
ciso que isso nao tenha importancia. Ou, ao contrário, que 
tenha importancia para a causa. 

Que nada, já estou zureta, vagueando como lá no 
Rio. Preciso é inventar o modo certo, o modo justo, o modo 
bom de viver. Nao de viver com ele (Deus me livre) mas 
de viver com todos. Nao quero dar exemplo. Nao vim ao 
mundo para modelo. Nao sou semente de coisa nenhuma. 
Mas também nao sou de ferro, nao. Cuero é simplesmente 
que todo mundo me queira, ainda que este mundo todo seja 
um mundinho de merda. Esta é a minha debilidade. Minha 
alma cresce ou se encolhe, se incha toda ou se esvazia, 
conforme me tratem. Se me dao bola eu quase arrebento 
de gozo e bondade. Mas se ninguém me ve, eu murcho, 
quase morro·. Cuero simplesmente é ser vista e tratada co
mo gente, entre gentes: conviver, dar, receber, isso quero. 
Encontrar urna forma boa de viver a vida,. mas que seja 
urna forma agradável. Pode ter o seu grao de sofrimento, 
porque isso faz parte do viver. Mas que seja um sofrimen
to necessário, nao os sofrimentos fúteis, da angústia sem 
termo, da fossa sem fundo. Nisso é que r.ao posso cair mais. 

Aqui estou nesta iata voadora, para me livrar para sem
pre daquela fossa, daquele tédio, daquele asco. Mas terei 
forc;as, meu Deus? Tenho que ter. Para trás está a velha vi
da já vivida e gasta, a que nao vale a pena. Nao tenho pas
sado porque nao quero o passado que tenho. Mas tenho o 
futuro, esse que construirei com as maos e o corac;ao, de
baixo das luzes da té em Deus, Nosso Pai. Esta fé que vive 
dentro de mim, está aí me dizendo que vale a pena viver 
a vida das criaturinhas de,Deus como eu, como ele. 

lsaías se inclina para dizer a Alma que o aviao parece 
estar descendo. Olham para baixo; Naruai deve ser aquele 
pequeno retangulo vermelho, longínquo, desenhado na 
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campina,com um ranchinho ao lado. Ele esperava uma ci-. 
dadezinha. Ela também. 

Alma controla a ansia do vómito provocada pela des
cida e continua cismando: tive a coragem de deixar para 
trás aquele mundo. Agora hei de ter a coragem de enfren
tar este . Vou abrir esta porta para o que der e vier. Para 
trás sei o que existe: é o mundo de gentes vazias de alma 
que, para compensar, oferecem seus corpos. Comigo nao: 
nada mais de maos estendidas, de corpo ofertado, dando 
e pedindo. Chega! Agora vou adiante, com as irmazinhas 
ou sem elas, em busca de vida nova. E se ninguém por aquí 
precisar de mim? Nao! lmpossível! Meu Deus, haverá quem 
possa, nes·tes ermos, nes:t.e mundao imenso e vazio, recu
sar minha oferenda? Recusá-la por inútil, desnecessária? 
Pode ser ... Nao, nao pode ser! Haverá um lugar para mim? 
Há de haver! Onde existe tanta pobreza, tanta fome, tanto 
desamparo, duas maos podem dar alguma ajuda. Mas ha
verá fome aqui? Talvez nao. Sou duas maos e urna boca. 
Que é que valem duas maos? Depende. Mas nem toda 
fome é fome de pao. lsaías mesmo aqui está, tao feiozinho 
e tao carente. Precisa de compreensao e ternura. Com ele, 
quem sabe, poderei comec;ar a me dar desta outra forma. 
Através dele irei aprendendo a ser útil. Que me deixem 
viver, que me aceitem e saberei me fazer necessária. Aqui 
ou onde quer que seja. Mas aqui seja, meu Deus, porque eu 
escolhi aqui. 

O aviao desee cabriteando pelo campo cheio de ca
lombos e vai no rumo do rancho de palha. Os pilotos olham 
para tora, lá da cabine, comentando: 

- ~eu Antao nao veio. Estará doente? 
- E a primeira vez que falha - responde o sargen-

to. Logo hoje que trouxemos passageiros para ele. 
O velho douglas pára afinal perto do rancho. A fusela

gem range, o motor tosse algumas vezes mais e, afinal, 
as duas hélices param. O sargento rola a porta para o lado 
de dentro e, olhando para lsaías, graceja: - Cidade de 
Naruai, chegamos. 

Lá tora só se veem tres meninos panc;udos que correm 
alegres de um lado para o outro. lsaías e Alma descem, sal
tando da porta ao chao. Recolhem as malas da mao do sar-
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gento, afastam-se e param, olhando para um lado e para 
o outro, a procura de alguém. 

- Ei padre-.- grita o sargento - corra com a mo~a 
para a beira do campo que já vamos decolar. Ternos de che
gar cedo no Cachimbo e falta muito chao. A casa fica uns _ 
tres quilómetros mais abaixo, a beira do lparana. Esses 
meninos levam voces lá. Adeus. 

- Boa viagem, sargento. Obrigado. 
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REGATAO 

GLÓ.RtA do sol nascendo na água. O lparana faísca de 
luz, incandescido. dourando a areia morena das praias. 
Na mata, dos dois lados, ainda é noite escura.' Quinzim, 
deixado ali sozinho, avan~a pela praia de costas para o 
barco, com a luz do sol reluzindo na cara. Nao quer voltar
se. Nao quer ver o motor. que ouve pipocar, levando o bate- . 
telao para além das águas mortas, para a correnteza ·e, 
de_la. para as Ion juras do Pará. Adivinha a inten~ao de J uca: 
ele me deixa aqui no 1 bepora, no •ugar de Antao, o cama
rada que sumiu nas lagoas, atrás das lontras. No batelao 
viajam Juca, Manelao e Boca. · 

Manelao: - Os bugres paparam a branca até matar. 
Danados. 

Juca: - Ninguém sabia dela, mal e mal se falou da 
volta de lsaías. Passa cada coisa neste tparana dos indios. 
Nem eu sabia. Entao, meu parente voltou , trazendo muther 
pros outros. Quem vai entender uma inana dessas? Só 
indo ver. Nao gosto de parar na aldeia, por causa das bri
gas com os parentes. Mas tenho que tomar conta des:te 
río. 
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Manelao pergunta a Juca como se explica o seu paren
tesco com os mairuns: 

- Meu pai foi quem amansou esses bugres. Dizem 
que ele era da FllNAI . que naquele tempo se chamava S.P .1. 
e foi quem pacificou os mairuns. Eles eram muito bravos. 
Assim foi , estará escrito por aí. Mas eles só pacificavam . 
Pacificavam e largavam os bugres soltos. Meu pai é que 
veio , nomeado pelo governo, para morar perto deles; para 
tomar conta e ir amansando. Ele envelheceu vivendo ali , 
onde agora é o posto da FUNAt. Naquele tempo nao tinha 
barranqueiro, nem regatao nenhum, porque meu pai náo 
deixava. Eram ordens de Rondon. Mas o S.P.1. fechou. Aí 
meu pai viu mesmo que desse jeito nao civilizava ninguém 
e ele também estava perdido. Foi trazendo mercadorias Que 
dava de graGa pros índios porque eles nao sabiam fazer 
um nada. Depois é que comeGaram a produzir. Meu pai f_i
cou rico e os índios também, mas aí veio a crise e perde
ram tudo. Meu pai estava com o armazém cheio de balata 
mas nao vendeu nada. A crise foi feia. Ele morreu, mas dei
xou aí urna índia mairuna buchuda dele . Esta, Panam, 
é minha máe. Fui criado na aldeia como um índio. Mas 
eu sabia, Panam me dizia todo dia, que eu era caraíba. Saí 
guri acompanhando um regatáo, seu Toninho, pai de ntíá 
Coló. Foi ele que me fez na vida. Quando melhorei de sor
te, depois da morte daquele meu padrinho, mandei buscar 
Panam. Ela nao quería vir, tive que trazer a forc;a, para tra
tar: estava muito doente. Morreu comigo. Está enterrada 
lá em Creciuma, com um carneiro de tijolos posto em cima 
da cova. Ano sim, ano nao, eu mando caiar. 

J uca acende o cigarro de pal ha, puxa fumo e continua 
c_9m gosto: 

- Naquele tempo Unha .um-a enormidade de índios 
por aí. Cada dia de viagem era uryia aldeia de um lado e 
outra do outro, nesse lparana dos Indios como era chama
do. Cada aldeia tinha mais de vinte casas em dois círculos 
ao redor do baíto. lsso, no tempo de meu pai , no meu tem
po de menino, já estava minguado. O que acabou com a 
indiada antiga foi o sarampo e a gripe, depois a gonorréia 
e essas doenc;as todas que eles ainda tem. Antes eram 
fornidos, nao sabiam o que era urna dor de dente e as al
deias estavam cheias de meninos. Dava gosto ver, dizem. 
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Mas eles eram bravos. O jeito que meu pai arranjou para 
amansá-los, depois de anos de escaramuc;as, foi um dia 
cair de surpresa, nuelo como nasceu, no meio de um grupo 
de mairuns. Foi aquele susto. Vendo um homenzinho de 
nada, nuzinho, desarmado, ali no meio deles, os indios se 
chegaram e houve a primeira tala. Dali prá adiante meu 
pai podía vir vestido mesmo, depois até armado, porque 
a noticia correu logo pelas aldeias. Mas os índios contam 
esta história lá do jeito deles. Dizem que foram eles que 
amansaram meu pai , com muito trabalho. Através dele 
conheceram outros brancos que já nao chegavam atacan
do, atirando, matando gente. 

Boca: - Entao o senhor também é meio bugre, pa
tráo? 

Juca: - Que bugre que merda nenhuma, seu bosta. 
Bugre é voce que foi roubado menino dos Epexas. Entáo 
voce nao sabe que o que conta é o sangue do pai? Aí está 
voce, nao adianta querer ser gente que nao é, porque de 
pai e mae voce é índio e índio será. Mas que eu tenho san
gue mairum, isso tenho. Tenho até direitos, segundo a lei 
lá deles que é o matriarcado, conforme disse Elias. Acho 
até que eu é que sou o verdadeiro tuxaua mairum, porque 
a nossa família, dos Ongas, é que dá o chefe de guerra, 

.o tuxaua. O cargo agora cabe ao falado lsaías que os mis
sionários carregaram para ser padre e arrepiou carreira. 
Mas se ele nao prestou nem para padre, pra tuxaua é que 
nao vai $ervir mesmo. O chefe novo há de ser Jaguar, meu 
sobrinho. Mas ele ainda é muito menino para o mando. 
Os mairuns estao sem chefe. Desde que Anacá morreu 
quem manda é aquele Teró, mas nao é da leí. Eles preci
sam de um tuxaua de verdade. Eu podia reclamar meus di
reitos pra valer, me plantando lá na aldeia com uns cabras 
bons, bem armados, se tivesse garantía do governo. Mas 
nao quero saber disso nao. Sobretudo, agora, que os ín
dios minguaram tanto e que é a FUNAI quem decide tudo 
lá em Brasilia. Tuxaua já nao vale nada. Depois, nao sou 
bugre, meu pai era branco e a mae é apenas o saco onde 
cresce a semente do homem. Posigao boa mesmo, hoje 
em dia, é a de Agente de Posto, que nem seu El ias: ga-
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nha salário do governo todo mes e nio precisa fazer nada. 
Nem querem que ele faQa, como diz o fresco do meu ~om
padre: nao posso, nao devo interferir nos costumes da tri
bo. Mas os mairuns estao se acabando. Nao dou dez anos 
para acabarem de vez, sem deixar rastro. Aquele mundao 
de gente sumiu, se gastou. Deles todos só vao ficar os 
que se tirar da aldeia a tempo, para pór na produc;ao. 

Boca: - E a riqueza deles, patrao? O dinheiro que eles 

tinham ajuntado, cade? 
Juca: - Nao tinham dinheiro nenhum nao. Tinham é 

mu ita ferramenta, ·pano e mi~anga, que meu pai carreava 
pra eles. Nao ficou nada, porque esses idiotas tem o cos
tume de enterrar com o morto tudo o que era dele. Dizem 
que é para usar no céu, lá deles, no outro mundo. Mas o 
certo é que ninguém junta capital assim. Nem, se juntasse, 
esses bugres saberiam aplicar. Quando acabou o tempo 
da fartura, só ficou riqueza no cemitério. Eles estao cheios 
de máquinas de costura enferrujadas, marcando sepultura. 
As ossadas mesmo estao cheias de mi<;angas de louc;a, 
das graúdas, azuis, que nao vem mais. Uma vez eu arran
jei um pouco delas e fui negociar na aldeia, faz tempo. Os 
índios nem quiseram ver, pensando que eu tinha desenter
rado. Pegaram de , nie chamar Panema, por isso briguei 
com Anaca. Era mentira, aquelas mi<;angas eu comprei 
em Belém, teriam saído de ot,Jtro cemitério de índio. A ri
queza do tempo de meu pai acabou com a crise e com a 
mortandade dos índios e dos bichos. 

o batelao embica, afinal , na Prainha, depois de horas 
e horas de viagem. Os tres homens vao andando p~ra a ta- . 
pera do Mister que os Xaepé incendiaram anos atras. Boca 
acende o fogo para assar o surubim que Manelao pescou. 
Tomam um bom chibé amassado com rapadura que o pró
prio J uca ceva e a conversa continua. 

Juca: - Nos tempos bons mesmo, do come~o. meu 
pai negociava com os ~ndios, era urna seringa fraca, que 
dava nessas matas, cá de baixo. Colhiam derrubando o 
pau e deixando escorrer o le!te que coalhav.a no chao. De-
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pois o comércio afrouxou e come~u o trabalho com pena 
de gar~a e com óleo de ovos de tartaruga. Gar~a branca 
aquí, naquele tempo, era de escurecer o céu quando revoa
va. Sumiram. Nao sei .se foi peste, como aconteceu com 
os índios, ou se foi na produc;ao. Por muito tempo foi a me
lhor mercadoria do lparana. Exportavam em quantidade, 
nao sei pra que. As penas tinham de ir limpinhas com sua 
brancura natural e pegadas no couro. Principalmente aque
les fiapos grossos da capinha do lombo. Só os índjos sa
biam ca~ar e especar as gar.c;as brancas. Matavam com 
flecha de botoque, que nao sangra, tiravam o couro com 
as plumas, as penas e os fiapos, aquel es. as gretas, cortan
do co~ um quice de taquara e soprando para separar a pe
lanquanha da carne. Antes das gar~as, o comércio bom era 
o de óleo de ovos de tartaruga. Havia também quantidade 
de tartaruga e se exportou um despropósito. No comec;o do 
verao, que é quando elas botam, os índios ficavam reman
do pra cima e pra baixo, esperando que elas descessem 
na praia para desovar. Aí juntavam os ovos, matavam as 
tartarugas, abrindo um buraco no casco pra tirar umas bo
las de gordura que elas tem. Os ovos e a banha tinham que 
ser cozidos para apurar . o óleo e pór em barricas .. Tudo 
ia pra fora, exportado. Primeiro, para acender candeias de 
luzes, dizem. Depois, já no tempo do meu pai. o óleo era 
exportado para ·comida de chines. O certo é que acaba
ram com tudo que era farto e fácil. Pra nós só ficaram os 
eouro·s de jacaré que, também, já estao escasseando. E 
uma ou outra pele de lontra e de jaguatirica, que voces 
sabem com que sacrif ício eu junto agora. O que podía 
dar um bom din.heiro era a carne seca de pirarucu, que os 
vagabundos dos mairuns produzem em quantidade quan
do nao estao com preguic;a. Sem esse idiota do compadre 
Elias se intrometendo eu meteria aquela cambada na pro
duc;ao. 

Boca: - Mesmo assim o senhor está rico, patraozi
nho: tres bateloes, dois motores johnson , casa de comér
cio sortida lá em Creciúma, nhá Coló, mulher bonita. 

J uca: - Mais respeito, seu filho da puta, nhá Coló ·é 
um pirarucu seco, eu sei. Mas é mulher minha de muito 
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respeito. Riqueza, eu? Qual nada! Voces caboclos pensam 
que sou rico, porque mal saíram do lparana para urna via
genzinha a Belém. Nao conhecem o mundo. Se conheces
sem o Rio, Brasília, Sao Paulo, aí é que haviam de ver. Vo
ces iam saber o que é ser rico . Nos somos uns desgrac;a
dos. Perto dos ricos de lá eu mesmo sou um merda, como 
voces dois perto de mim. O que ganho num ano, um des
grac;ado daqueles torra num dia naqueles hotéis paid'égua, 
cheios de putas bonitas. Mas nao vai continuar assim , nao. 
O prec;o das peles está subindo. Eu vou trabalhar que nem 
doido este ano, vou fazer essa macacada da beira do rio 
perguntar por que nasceu, se nao desencavar todas as Ion
tras e jaguatiricas que me devem. Esse é o segundo ano 
que eu cevo esses safados com fornecimento. Agora que 
eles já sabem cac;ar vao ter que produzir. Estou dando 
um tempinho a eles, mas acabou a moleza. Vou subir co
brando duro. Escutou, Maneláo? Duro! Claro que eles nao· 
podem pagar tu do de urna vez. Mas eu desc;o e subo outra 
vez e outra vez mais e aí, entao, esses caboclinhos de bei
ra d'água vao ver que é hora de parir lontra e jaguatirica. 
Vou tirar o pé da lama, Manelao. 

Manelao, que cozinhava, enche urna cu ia de pirao gor
do, apimentado, e de postas amarelas de surubim e esten
de a J uca. Sentados na areia, comem com gosto. Manelao 
tira do bolso urna gaitinha de lata e comec;a a soprar musi
quinha de puxar sono. Enquanto isso, Boca arma as redes 
nos travessoes negros da tapera do Mister e murmura quei
xoso: um dia, esses Xaepes nos acabam aqui. Pra que essa 
valentia besta de dormir do lado de cá, pedindo borduna? 
Eu que nao sou valente, nem nada, vou dormir é no ba
telao. 
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MAÍRA 

· UM dia o Velho Ambir quis sentir suas cria~oes. Ar
rotou e lan~ou o arroto no mundo para ser seu filho. o ar
roto girou vagaroso pelos ares, navegando no escuro e 
º ,lhando as coisinhas mais quentes que pulsavam, vivas, 
la embaixo. Viu, entao, no meio da penumbra, uns seres 
maiores que se destacavam, imponentes. 

Eram árvores esparsas.Desceu numa delas, entrou 
bem no cerne. Dali de dentro comecou a provar o sentir-se 
das árvores. Baixou pelas raízes que desciam e com elas 
comeu terras e bebeu águas. Ergueu-se, depois, com 0 
tronco ereto, orgulhoso de si, subindo e se esgalhando e 
se abrindo em ramos. Circulou com a seiva e sentiu lá em . ' 
cima, a grande fronde de folhas mil, vibrando ao vento. 

Muito tempo esteve Maíra gozando naquele ser es
galhado, folhento, o sentimento de ser árvore. Gostou. Prin
cipalmente das palmeiras que sobem eretas para abrir 
seus leques no mais alto. Dá gosto subir pelo parafuso 
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troncal acima, sentindo a dor das cicatrizes de tantas fo
lhas que morreram para a palmeira Grescer e dar cocos. . 

. Daquele capao de mata, Ele fez nascer out,ro e depo1s 
outros e outros, para sentir mais o mundo das arvores. A.s
sim fez a floresta enorme que cresceu e cresceu ainda ma1s. 
Maíra era, agora, a selva selvagem, cobrindo tudo de ár
vores sem conta. Através delas sentia as terras de diferen
tes .gostos, os frios das águas subterraneas, o canto dos 
rios, a paz das lagoas, mas sobretudo os ares e seus ven
tos farfalhantes. Por tempos e tempos Maíra verdejou , sen
tindo o mundo como floresta e fazendo a floresta crescer 

sobre o mundo. 
o filho do Velho, ainda nao nascido,. multiplicou-se, 

assim, pela primeira vez, como árvore e floresta. Depois, 
dizem, experimentou ser vários outros seres. Mas voltava 
sempre ao grande ser folhudo que lhe dava mais conten
tamento: a mata. Com ela se estendia, lan~ando mais fron
des pelo ar ; mais caules para o céu; mais raízes, terra aden-

tro. 
o filho de Deus estava ali , disperso, quando viu, um 

dia, passar por perto nosso antepassado Mosaingar, que 
chamou sua aten~ao. Maíra gostou, quis ver o mundo 
com seus olhos. Baixou, vestiu-se na pele de Mosaingar e, 
bem dentro dele, fez para si mesmo um oco, um útero. 
Lá, sentado, percebeu a simetría dos lados esquerdo e di
reito - com tudo duplicado mas diferente, invertido -
daquele avo que seria sua mae. Sentiu, primeiro, a es
tranheza daquele corpo de pele lisa, desnuda de pelos, 
mas encabelado aqui e ali. Depois, os pés também nus, 
descal~os, de cascos, pisando no chao com os dedos aber
tos, flexíveis. · Admirou as duas pernas sustentando., so
zinhas, o corpo ereto, esbelto. Gostou dos dois bra~os es
tendendo-se em maos opostas, que se abrem em dedos há
beis e se arrematam em unhas, _sem a agressividade de 
garras. Experimentou, com prazer, a amplitude da caixa 
dos peitps com seu$ foles de respirar. 
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Oeacobnu, entao, encantado, a c~be~a móvel com 
auas fendas de ver, de ouvir, de cheirar, de provar. Parou 
ali para melhor gozar Mosaingar através dos seus sen
tidos. Viu, com seus olhos, a escuridao do mundo sem co
res ao redor. Ouviu, com seus ouvidos, e reconheceu o ruí
do do vento farfalhando na mata. Ouviu também a música 
longínqua dos Juruparis, que vinha do fundo das águas. 
Cheirou co·m seu nariz, cheiros e fedores, todos débeis. 
Sentiu através de toda a pele de Mosaingar os calores e os 
fríos do mundo. Percebeu entao, com gozo, que o corpo 
todo se sentia, sabendo bem como e onde estava cada 
urna de suas partes inumeráveis. Degustou, por fim, lon
gamente, com toda sua boca, o gozo de comer coisas de 
todos os gostos. Só nao_gostou do sarro, que_ficava, depois 

. de vomitar. Sentiu, por fim, outra vez, o corpo inteiro, da 
ponta dos pés esticados até os cabelos eri~ados, da língua 
areierita até a vulva dentu~a. Achou que estava bem feito. 
Reconheceu que Mosaingar era a melhor cria~ao de Deus
Pai. Mas. já entao pensou, ali de dentro, q'ue podía talvez 
ser melhorada. 

Al Maíra pediu a Mosaingar que seria sua. máe, que 
colhes.se e provasse uma fruta ali ·bem 1 na frente. 
O Ambir se ·zangou. · Disse que· nao e bateu 
na barriga, reclamando: 

. - Filho que ainda nao nasceu, nao fala. 
Maíra se zangou também. Agarrou os miúdos do Am

bir e come~ou a puxar e repuxar para obrigá-lo a obedecer. 
Afinal, Mosaingar, nao suportando a dor, pegou aquela fru
ta para morder, mastigar e engolir. Reconheceu que era 

boa, que se podía comer. 
· Logo depois M~íra quis sentir a forma e o cheiro de 

uma flor. Foi uma trabalheira. Mosaingar dizia que nao, que 
náo comia flor. Maíra contestava que nao er~ para comer; 
só pra ver. Mosaingar dizia que nao, ·que ele nao gastava. 
os olhos com urna flor. Maíra: - É só para cheirar. Moaain-
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gar: - Nao, nao cheiro flor. Afinal, Maíra teve, outra vez, 
de forc;ar o Ambir, beliscando seus miúdos para que ele 
colhesse a flor, olhasse e cheirasse. Só entao, Maíra, usan
do os olhos e o nariz de Mosaingar, póde ver e cheirar a 

flor. Gostou. 
Estava Maíra nesses trabalhos de conhecer e provar 

o mundo dos antigos quando viu correndo, ali pelo mato, 
e fazendo caretas engrac;adas um bichinho a-toa: esse 
gambazinho fedorento,· o micura-sariQüe. Ele achou engra
c;ado, gostou e pensou logo: 

- Aí está quem há de ser meu irmao gemeo. 
Chamou com sua forc;a o micura para dentro do oco 

da barriQa do Ambir. Mas MosainQar nao quería que entras

se, se trancava, fechando as pernas, apertando as coxas. 
O pobre do mícura cumprindo a vontade de Maíra subia, 
subia. Mosaingar gritava que nao, batendo em Maíra na 
barriga e mordendo o micura com os dentes de píranha 
de sua boceta. Maíra ai perdeu a paciencia e teve que que
brar, do lado de dentro, toda aquela dentu~a para o irmao 
entrar. Micura, afinal, entrou e gostou do quentínho lá de· 
dentro. Ficou enrodílhado olhando pra Maíra e Maíra olhan
do pra ele. 

' 
Ali ficaram os dois conversando e crescendo. As ve-

zes brigavam. Um día Maíra reclamou que aquele mundo 
lá de tora era feio demais, escuro demais, triste demais. 
Por isso ele quería voltar atrás, pra morada doSem-Nome. 
Queixava-se muíto, lamentava-se e comec;ou a chorar, di
zem. Micura esputava, enrolado no seu cantinho do útero 
de Mosaingar. Depois disse: 

- Esse mundo aí de tora é o meu. Nao tenho outro. 
Vou é sair pra tora e viver nele. Vou fazer o que puder. Mi
nha morada é aqui. Lá pra trás nao há nada. Eu nao choro, 
brigo. 
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Maira olhou aquela coisinha quente enroladinha, ali 
ao lado, seu irmao e filho. Admirou aquela coragem de vi
ver, achou bom e pensou que talvez pudesse melhorar a 
criaQao de Maíra-Ambir. 

Contou, entao, ao Micura que muitas vezes embarcou 
por aí em quantidade de seres. Nunca quis desembarcar. 
Nao valia a pena: tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra 
transformar. Para que? E nao era .divertido. Entao ele esta
va sozinho. Agora nao, tinha um irmao e esse mundo de 
Mosaingar talvez valesse a pena. Podía até ser divertido: 

- Vamos nascer, Micura? 
Deu urna volta inteira no útero de Mosaingar que se 

agachou de dor, pensando que já era hora de parir. Pós a 
mao no ventre e perguntou: 

- Filho de nao sei quem, já vou parir? Veja bem, voce 
nasce sem pai. Nao sururuquei com a verga de Deus. Co
mo é que voce vai nascer, se nao é filho do Sem-Nome? 

Maíra, lá de dentro, respondeu: 
- Ora, Mosaingar, nossa mae, nao se importe. Voce 

vai parir dois gemeos. Nao somos filhos de Deus. Somos 
os país do homem que há de ser. 

Maíra e Micura nasceram paridos como gente no 
meio dos mairuns. Maíra era muito inocente, brincava 
com os meninos, ali na aldeia, como um menino qualquer. 
Fazia prodígios sem querer, porque nao conhecia sua for
c;a. Quando ficava zangado e dizia ao companheirinho: 
suma daqui! Ele sumía mesmo, desaparecía. Se numa brin
cadeira de bicho Maíra dizia: eu sou a cutia, virava ali, na 
hora, urna cutia. Os meninos já pediam: Vamos brincar de 
tamanduá? E Maíra s~ transformava num tamanduá alegre 
e talador, ali diante de todos. Mas lá dentro permanecía 
ele mesmo, porque depois voltava ao natu.ral. Os mais ve
lhos, percebendo isso, comec;aram a ter medo. Viam, com 
receio, crescerem os gemeos e seu poder. Perguntavam : 

- Que será de nós, quando eles forem adultos? 
Alguns, mais medrosos, falavam sempre nisso e co

mentavam todas as noites o perigo que corriam : 
- Voces viram? Ele hoje transformou o Micura num 

beija-flor que rodou no pátio inteiro dando bicada nos me
ninos. No dia em que decidir ser urna onc;a, que será de 
nós? 
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Queriam se livrar de Maíra e do Micura como a única 
forma de se salvarem de um grande perigo. Tentaram pri
meiro com um veneno forte que, tonteando os meninos, 
permitisse que eles os esquartejassem e levassem as par
tes para bem longe urna da outra. Mas o remédio só fez 
efeito no Micura e Maíra o curou rapidamente, fazendo-o 
vomitar. 

Resolveram, entao, levá-los a urna ca9ada e os deixar 
no meio de urna vara de caititus para serem estra9alhados 
de modo que levassem muito tempo para se reconstituí
rem. Mas os gemeos é que se óivertiram com a brincadei
ra, montaram em dois porcos selvagens e tocaram a vara 
inteira para dentro da aldeia. Foi aquela confusao de por
cos entrando pelas casas, derrubando as coisas e as pes
soas e mordendo toda gente. Afinal , cercaram um homem 
e o comeram. Só entao Maíra mandou os porcos de vol
ta pro mato dizendo: 

- Este agora acabou mesmo. E foi bom. Era ele quem 
mais quería acabar conosco. 

Sem querer, por inocencia, Maíra havia fundado a 
morte. 

Todos ficaram ali , olhando tristes o restinho de gente 
estra9alhado pelas queixadas, tremendo de vontade de vi
ver, mas que nunca mais se recomporia. Uns come9aram 
a chorar. Maíra olhou, preocupado. Come9ou, entao, a 
rir um pouquinho, aprendeu bem e se abriu numa gargalha
da gostosa. Disse entao: Agora vamos rir, irmaos. Rir é 
bom. Micura come9ou a rir com Maíra, o riso pegou e todos 
caíram na risada. 

Desde entao ninguém tentou mais nada contra Maíra. 
Mas sua vida foi ficando mais difícil porque pediam a ele 
toda sorte de coisas, por pregui9a de fazer qualquer es
for90. Afinal eles nao puderam mais. Saíram andando por 
aí. Acaparam de crescer viajando e conhecendo o mundo. 
' As vezes encontravam com urna pessoa ou com um bicho 
que, reconhecendo-os, pedia alguma coisa. Eles davam, 
mas era sempre com malícia. A uns que queriam ser boni
tos Maíra fez clarinhos mas muito fedorentos, sao os caraí
bas. A outros que quiseram tostar a pele num moreno dou
rado, Maíra fez negros como ti9oes. 
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ABOCA 

A J'olDAM horas, lsaías carregando a mala grande na ca
be9a. Alma arrastando a valise dele. A outra mala grande 
vai aos trambolho~s na cabe9a dos dois meninos maiores. 
A final , avistam o río e, sobre urnas dunas, o ranchinho . 

- É a casa de · Chico Remo. Mora aquí há muitos 
anos - informa lsaías. Seguem adiante olhando a palho-
9a. Já bem junto, lsaías ve a preta velhusca que moqueia 
peixe; cumprimenta: 

- Boas tardes, minha tia. Onde está meu amigo Chi
co? Sou o padre lsaías da Missao. 

- Ben<;ao, se achegue, seu padre. Chico está com 
Deus: morto e enterrado. Faz anos. Meu homem agora é 
Antao. O senhor conhece ele? 

Nao conhecia, mas pouco depois chega Antao, trazen
do urna cutia. É um paraense de nuca fina, cabec;udo, tala
dor. 

- Bons dias pra todos. Nao esperava gente hoje. 
Quando vi o aviao embicar, vim correndo. Estive na espera 
das lontras a noite inteira, lá em cima, no igarapé-guac;u, 
mas estou panema, só arranjei essa cutia. 
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Apresentam-se, Antao já conhecia lsaías de nome e de 
notícia. 

- Sou natural do Pará, seu padre, um papa-chibé. 
Vim tangido pro lparana como camarada de sió Juca. É 
meu patrao. Faz tanto tempo que vivo aqui n9 lbepora que 
meu filho com Dóia já vai fazer quatro .anos. E esse menor
zinho aí. Antao levanta a voz e grita: - Ei, meninos, carre
guem estas malas pra dentro. - Volta-se de novo, para 
as visitas e pergunta pelas redes. 

- A minha está na maleta. A de dona Alma deve es
tar numa das malas grandes. 

- E da Missao, padre lsaías? Por que estarao tardan
do tanto? Eles nao sao de atraso. Aqueles padres sempre 
estao aqui quando vem gente deles. Horas antes eles já 
estao aí com o motor pipocando. 

- Pois é. Estou preGcupado. . 
- Só esta malinha, meu padre? Pergunta Antao, abrin-

do a valise para tirar a rede. , 
- E, Antao, v im de longe, mas vim maneiro. 
- Quantos anos faz que o senhor saiu daqui? Todos 

falam do índio que andava rolando mundo lá pelas estranjas 
dos padres. Sinto falta é das duas marcas, padre lsaías. 
Dizem que o senhor é mairum. Como é que fez para apagar? 
Ninguém consegue. 

- Sao coisas da vida, velho Antao. Aqui elas vao rea-
cender. Voce verá. · 

- Deus o livre, padre ·lsaías. Pra que é que o senhor 
precisa delas aQora que é padre? Na missao vai ter festa 
grande com a chegada do senhor. Pena que eu nao possa 
ir, sió Juca me atolou. Será que a lancha da Missao vem 
ainda hoje apanhar o senhor e a dona? Por que estao tar
dando? Será que a fonia nao está funcionando? 

lsaías agarra-se a explicac;ao: - Ah! entáo é isso. 
· Maldita fonia! 

Seu Antao, ainda mais apreensivo: 
- Entao estamos mal parados, padre. Eu já dis$e 

que seu J uca me atolou: nem remar pro senhor até a 
Missao eu vou poder. O senhor e a moc;a tedio que esperar 
aqui, até que venham da Missao apanhar os dois (sabe-se 
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lá quando) ; ou que desc;a ou suba outro motor (o que é 
muito duvidoso). Estamos mal. 

- Vou ter de esperar, entao? Nao! Nao posso ficar 
aqui esse tempo todo. Canoa voce tem alguma que possa 
ceder, Antao? 

- Sempre há a da Missao, que é pra levar carga, pu
xada pela lancha, em ocasióes como esta. Precisa calafe
tar e por toldo. Mas o río está ligeiro, descendo pelos ca
nais dos lados, com urna remadinha que outra pra ajudar, 
em tres dias, cinco no máximo, o senhor está lá. Nao me 
diga, padre lsaías, que o senhor ainda sabe remar? E ca
lafetar e tranc;ar toldo, o senhor sabe? Duvido. A dona aí, 
pelo jeito, nao tem.serventia nenhuma numa viagem. Vai 
ver, é como essas freiras novas que cheQam, nem sentar 
numa canoa elas sabem. 

Alma, sentada no pilao cavado num tronco, olha o ne
gror de picuma da palha velha do rancho. Antao arma as 
redes nas duas quinas opastas da casinha de urna só pe
c;a; em outra quina está a sua; na última, a das crianc;as, 
superpostas e envolvidas num mosquiteiro. Armadas as 
redes, voltou a talar de J uca. 

- O homem desembarcou aqui feíto urna fera na se
mana passada. Xingou, cobrou, quase descadeirou meu 
me·nino com um pé na bunda do coitado. Foi um esparra
ma. Agora anda com Manelao. É um zarolho, calado. Mas 
olha a gente com aquele olho vesgo dele, soltando brasa, 
de tanta vontade de fazer malineza. Veja o senhor, padre 
lsaías, seu Juca brigou que brigou e eu suportei tudo. Que 
é que eu posso fazer? Mas logo veio o negócio e aí mesmo 
é que eu me fodi. Fac;a o senhor um cálculo, ele deixou 
aqui , forc;ado, essa espingarda 22 de um tiro e seis cai
xas das balinhas dela; duas calc;as pra mim ; o mosquiteiro 
que eu botei em cima da rede dos meninos; aqueles cortes 
de pano com linha e agulha pra costurar, que eu nao vou 
deixar Dóia cortar. Deixou também seis garrafas de pinga 
de Viseu , esse metro de fumo de Braganc;a, só pra me ten
tar; urnas caixas de fósforos, U"'.la dúzia de anzóis· variados 
e esse carretelzinho de linha de pesca que parece tripa de 
macaco, danada de boa. Fac;a o senhor um cálculo de 
quanto vai me custar? 
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- É verdade, Antio, voci está atolado. Uma divida 
dessas nao se paga num ano, com os pre~os de Juca. 

- Minha vontade é fugir. Mas aqui, o sehhor sabe, 
rio abaixo é só para cair na mao dele mesmo. E o aviao do 
CAN só tira pobre daqui pra morrer no hospital. E seu Juca 
falou claro: Quero pagamento em pele de lontra e jagua
tirica, nem que Dóia, sua velha, tenha de parir os bichos 
para voce matar . Estou atolado e sem saída. Já andei ras
treando sinais .de jaguatirica, nao achei nenhum. A que ha
via, estava pegando galinha de Dóia, ~u peguei no mun~ 
déu e ele já levoú a pele. Lontra, entao, nunca se viu. Oóia 
que vive aquí há mais de quinze anos, nunca viu urna. Mas 
seu Juca disse que é só entrar no mato lá do fundo, pro 
lado das lagoas, que eu encontro. Tudo é fácil na boca de
le. É lontra bestando, de matar com a mao. Só se for na 
mao daquele torto das profundas. 

Antáo para um pouco, suspira agoniado, anda pelo 
rancho tirando e tornando a por as coisas no lugar. Reco
me~a entao, desvairado: 

- E o senhor nao me salva, padre lsaías? Bem que o 
senhor podía, se tomasse conta da Missao. O senhor que 
é brasileiro que nao se vexa de talar com um caboclo que 
nem eu. O senhor só precisava comprar minha dívida de 
seu Juca. Eu serviria o senhor pro resto da vida, paqre 
lsaias. Me salva, seu padre, me salva. Que essa seja a sua 
primeira boa a~ao na ·sua terra. -Antáo quase chora. 

- Calma, seu Antao, se acalme, homem. Eu nao te
nho nada, acredite. Nao trouxe nada, infelizmente. Nem 
posso conseguir nada, nadinha. Volto como saí, com as 
maos vazias. Vou para a Missao como um qualquer. Posso 
pedir ao superior para assumir parte do seu débitó, como 
urna ajuda, mas só ele tem o poder de fazer alguma colsa. 

Antao tic.a cismando, cismando, depois diz, devagar, 
amargo. 

- Seu padre, melhor que nao. O melhor mesmo é 
o senhor nao dizer nada nao. Seu .Juca é homem brabo, 
o senhor é f raco. Vejo! A M issao nunca tomo u as dores de 
ninguém. As santidades deles sao só pros bugres. Nós, 
barranqueiros, nunca vimos nada de~ses padres. Só dts· 
tAncias. Mas o senhor sabe a lei do lparana: dívida é dfvi-
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da, sem socorro. Eu pago ou eu morro. Pagar nao posso, 
fugir também nao posso. Se padre Ludgero nao acata seu 
pedido e fata com seu J uca, aí é que eu estou perdido mes
mo. Nao tale nada nao, padre lsaías. Fale nao. Padre Ludge
ro nunca quis ajudar ninguém. Nao vou ser eu. Cada um 
com sua sína. Seja o que o seu Juca quiser. 

Aquietado por suas próprias palavras, Antao se poe 
a planejar. 

, ~ Acho que vou acampar na beira da lagoa corn a 
fam1l1a toda, como fez o compadre Pio. Só assim pago essa , . 
dívida. O pior é essa carabina 22: urna balazinha de nadar , · .·' ·· ~ ~ 
Precisa de urna pontaria de arcanjo, se nao entrar nÓ · 
olho do bicho é tiro perdido. Se ao menos fosse urna espin-
garda de chumbo ou urna daquelas 44 papa-amarelo! Mas 
essa merda!. .. O senhor vé, eu ca~o com ela levando a tira-
colo o arco e as flechas porque, se encontro urna on~a ou 
urna vara de queixada, com e'a estou é fodido. 

- Deixa disso, seu Antao, xingar nao ajuda ninguém 
- aparteía lsaías, preocupado. Mas Antao continua: 

- O s_afado do seu Juca ainda me avisou que nao 
adi8d"lta nada mijar no furo dela como fazemos com as 44. 
Disse que, se mijar, a bala bamboleia, mas, em lugar de 
sair estra~alhando a carne da ca~a. cai aí mesmo no pé 
da gente. E quanto será que ele vai cobrar por essa espin
gardínha? Vai ser um desperdício de peles só pra pagar a 
carabina. 

Antao descansa um pouco, passa a mao pela testa 
chapada e pergunta preocupado·: 

· - E · arma, padré lsaías, o senhor traz alguma? E 
anzol e linha e fósforo e sal? Nao vi nadinha na sua baga
gem. 

- Nao, seu Antao, nao trouxe nada. Pensei que o pes
soal da Ordem lá de Brasília conseguisse avisar a Missao. 
Esperava encontrar a lancha aqui, por isso nao vim prepa
rado. Agora, nao posso voltar ·atrás. O jeito é seguir adian
te. Sozinho com a dona. 

- Mas nem nós, barranqueiros velhos, viajamos as
sim com urna mao na outra. Um anzol e uns palmos de l'i
nha eu arranjo. U~a caixa de fósforo, também. Mas sem 
arma. E arco, o senhor ainda se ajeita com um? 

- Que nada, seu Antao. Nem com arco, nem com ar-
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ma de fogo. Se for para coisa de matar, eu é que estou 
morto, com gente ou com fera. 

Alma escuta calada, perplexa: que mundo é este, enor
me, selvagem, de ninguém e de um homem ~ó: esse seu 
Juca, todo-poderoso. Sai andando com lsa1as ao l~ngo 
da praia.Tiram os sapatos para afundaros pés na areaa e 
sentir, adiante, o frescor da água. 

Mais surpresa ainda ela fica quando lsaías conta que 
Juca é seu parente. Aí está, teoriza, é o mameluco cum
prtndo sua sina de castigador do gentio materno, como di
zia o professor Moreira. Nao estaria nisso a vontade de 
Oeus? Há tantos séculos tem sido assim. Primeiro, foi na 
linha do mar, depois mais e mais para dentro. Agora é aqui 
no lparana. Avan~ará amanha por onde houver· mata vir
gem e nela índios e brancos que se guerreiam e se mistu
ram. As poucas crias que vingam sao celerados matadores 
como esse Juca. Nao seria já tempo de parar? A Missao, 
por que nao faz atguma coisa? E a FUNAI, por que? lsaías 
tenta expt icar: 

- Este é outro mundo, Alma. A Missao traz uma nova 
· mensagem, nao urna nova ordem. Eta prega, nao coloniza, 

nem reforma. A FUNAI sim. Ela sempre garante aos índios 
um peda~o de terra na margem direita do tparana. E dá 
alg·uma· prote~ao para os que permanecem aldeiados. 
Lá os mairuns estao mais ou menos a salvo. Nao podem é 
sair, sem cair na condi~ao de camaradas do Juca ou de 
algum outro igual. A Missao também sempre abriga um ou 
outro índio por algum tempo. Alma nao se consola com 
o que ouve. Nao pode crer. 

- Veja, Alma, este é o servi~o de Deus de que voce 
fatava com a boca cheia, há poucos días. O reino de Deus 
no tparana é ísso. Methor era a sua favela carioca, nao é 
mesmo? 

- Nao, lsaías. Meu lugar é aquí. Nao sei por que. 
Nao sei pra que. Mas é aquí e é com voce que eu vou pra 
frente. Recuar é que nao posso e também nao quero. O 
mundo de lá nao tem lugar pra mim. Pra voce pode ser que 
tenha. Voce nao disse que lhe ofereceram lugar de profes
sor, onde quisesse? Eu também podía ser prot:ssora. 
psicóloga ou o que fosse, mas ·nao quero. Nem voc-e quer. 
Nosso lugar é aqui. Vou nie encontrar. Voce também. Vai 
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se assumir. Vai tomar as ordens. Vai mandar na Missao. 
Nao ouviu o Antao dizer que é de padre brasileiro que se 
precisa? 

- Estamos apenas entrando na boca da mata, voce 
ainda náo viu nada. Eu saí daqui há tempos, mas conhec;o 
cada curva desse lparana dos meus mairuns. Tenho todo 
ele impresso como um mapa, dentro de mim. Este rancho 
podre é o mesmo que eu via lá de Roma, pensando no re
qresso. A única novidade é o aviao. Antes íamos a cavalo 
viajando semanas, daqui até Goiás Velho. Eu sabia que o 
tempo aqui estava parado, como que esperando por mim. 
Sabia que aqui da ria o meu passo rumo a M issao ou rumo 
a aldeia. Ternos muito caminho pela frente , Alma, com a 
ajuda de Deus nao vai ser difícil ir adiante. Mas trabalho
so vai ser. Tenha paciencia. Nao queira resolver todo pro
blema que voce ve. 

Voltam ao rancho lsaías quer dizer a Antao que, mes
mo sós e desajlldados, viajam. 

- lsto é com o senhor, seu padre. Eu em seu lugar 
ficava a~ui urna semana esperando o aviao. Fazia sinal no 
campo para ele pousar e voava pra trás. Depois voltava 
apetrechado ou bem combinado com os padres. Agora, se 
ir adiante é sua vontade, o que fac;o é ajudar um pouco. 
Com comida ao menos. Aconselhar é que nao aconselho. 
Sozinho com a moc;a, aí na boca deste mundao de Deus e 
do Diabo, isso nao aconselho. 

- Compreenda, Antao, nós precisamos seguir via
gem, ternos urgencia. O que necessito é da canoa e da sua 
ajuda para calafetar e pór o toldo. 

- A canoa está aí mesmo. Eu saio de madrugada pra 
cac;ar, o senhor vai com os meninos buscar bucha de cala
feto nas pedras da corredeira e resina de breu-de-pau que 
eles conhecem bem. Quando eu voltar, trago cipó e bana
na-brava para trancar o toldo. Amanhá de tardezinha está 
tudo pronto. Depois d'amanha o senhor e a moc;a ganham 
o rio, se é de sua vontade. 

No rancho Alma abre urna mala, depois outra. Da pri
meira tira um vestido que dá a Dóia. Da segunda, urna faca
peixeira (Antao olha a faca, Alma olha Antao). En_trega a 
faca a lsaías: guarde, vamos 'precisar. 

- E vao mesmo - disse Antáo - sem nada numa 
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viagem dessa. Ajuda só podiam ter do ~ompadre Pio, no 
Eurebá dois días rio aba1xo, mas ele esta pra dentro. Fora 
ele, só 'aqueles filhos-da-put~ dos ,.Epe>_ea .que nao prestam 
pra nada, nem ajudam ninguem. Tem 01enza de gente. Me
lhor é passar de largo, sem parar. Com ele~,nem ~eu ~uca 
quer trato. É a ra~a de gente mais ruim que Ja se v1u. D 1~em 
que, se pudessem comer escondido, sem correr pengo, 
até carneavam cristao pra comer moqueado. 
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MISSA 

M1ssAo de Nossa Senhora Grávida de Deus: brancas 
paredes caiadas de cal; assoalhos de tábuas de cedro, la
vradas, lavadas; telhados de telhas ensolaradas; alvos pa
nos alvejados, quarados. 

Um tempo velho, seco, ático - asas aparadas, olhos 
cegados - derrama sem termo sua areia impalpável. En
tretece com longuíssimas horas os días e as noites sem 
contados tempos missionais. 

Nada sucede nem deixa de suceder nos quadros da 
rotina divina. Repetidos sem pausa, os gestos pertencem 
as horas, as palavras ªº rito diário, as medita~oes a peni
tencia prescrita. O tempo só afeta todo día os padres e as 
freiras que, insistentes, avelham devagar~ 

Para uns passaram, faz tempo, os tempos das afli~oes 
e temores carnais. Seus medos, agora, sao heresias recón
ditas de mais amar a Maria. Para outros, de carnes acesas, 
há sempre o temor do instante sófrego que apaga e cor
rompe, num átimo, a virtuosa continencia longamente so
frida. Nos acalmados, a carne tranqüila aquieta o fervor e 
o zelo. Nos calorosos, a carne fremente acende no espi
rito ousadias missionais. 
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Dois exercícios quotidianos esfor~ados, gemidos, sua
dos, mantem as almas limpas dentro dos corpos e os cor
pos pulcros dentro da vida. Orac;oes, mementos, rezas, 
cantos, exorcismos limpam as almas, as alisam e engo
mam, durinhas, como os cabec;otes brancos do golete habi
tual das freiras. Lavac;oes abundantes, espumosas, de 
água e sabao, lixiviam toda lascívia do corpo. Asseiam, 
separadas, claras roupas íntimas, secretas e negras sotai
nas e vestes talares de freiras e padres. Nenhum átomo 
de suor, nem chulé, nem esperma, nem catarro, nem 
vómito , nem sangue, nem excremento, nem menstruo, nem 
urina, nem lágrima, nem nada que seja de bicho há de fi
car. Nenhum exsudo, nada, pode manchar essas vestes 
angelicais. 

A soda que comeu o sebo no milagre de fazer sabao, 
também come, sedenta, todo sujo, toda mancha, toda cor
rup<;ao . Nada há de ficar. E se ficar, a fervura hebdomadá
ria no cal e na cinza há de lavar. Há de limpar. 

Nos claustros varridos de todo pó, os padres afiam 
suas longas navalhas; minuciosos, acariciam, firmes,com 
o ac;o cortante, suas línguas de sola. As freiras, nos claus
tros defronte, porfiam na pedra cantante, com finas tesou
ras tonsórias. Eles barbeiam, raspantes, todo santo día 
suas caras hirsutas. Elas aparam, tosam, imodestas cabe
leiras que crescem s~m descanso e as penteiam em lisas 
mantas, separadas por retas riscas. de giz. 

Eles e elas, fora do claustro, de pé, parados ou ambu
lantes, sao máscaras de caras e maos desnudas, esvoac;an
tes. Molestas e indiscretas elas saltam, brancas, espan- · 
tadas, da escuridao das vestes como caras e maos de ne
gras tartarugas. Assim andam, medindo a passos os cor
redores sem fim. Saúdam, persignam-se, abenc;oam, tran
qüilizantes. 

Os secos de carnes exibem, virtuosos, a magreza dos 
seus fáceis jejuns. Os gordos, mal escondem na flacidez 
das carnes frouxas o sacrifício de sofridas abstinencias. 
Uns e outros, silentes, se veem, se julgam e se perdoam. 

- Lá vem o pobre do padre Bento, escondendo sua 
barriguinha estufada. Deus o ajude a moderar o apetite 
e a mim me livre do meu fastio. 

- Lá vem a seca lrma lgnes, com seu sestro galante 
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de me piscar o olho esquerdo. Nossa Senhora lhe de forc;as 
para a virtude e a mim paciencia e modéstia. 

Secas vidas de cinzas, sem doce nem sal. Vidas duras, 
de carinhos segadas, de desejos podadas. Sofrido povo 
de Deus, proibido de si. Enlutados, porque nao morrem. 

Toda a ternura proscrita desabrocha, secreta, regada 
em silencio, nos pés de jasmim, de murta, de bogarim e de 
acuc;ena. Escondidos e sabidos, - entre os canteiros ofi
ciais de rosas, de lirios, de cravos- esplendem a noite em 
flores e aromas. · 

No claro-escuro da manha menina, frente ao altar
mor de Deus-Pai, padre Ludgero dita a missa maior. En
trega, todo dia, em sacrifício, o corpo do Senhor. 

Asperges me, Domine, hyssópo et mundábor: 
lavábis me, et super nivem dealbábor 
Miserere mei, Deus ... 

A alegria do sal dos viventes e a tristeza dos óleos 
funerais estao bem guardados em vidros fechados sobre 
a pedra de ara, a espera da hora. Agora só soa e ecoa a 
missa cantada na voz rouca de baixo ventral que desata to
das as vozes cantarinas de freiras, de meninos, de meninas. 

Sanctus. Sanctus. Sanctus 
Dominus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua · 
Hosanna in excelsis 

Hagios o Theos 
H agios ischyros 
Hagiós athanatos 
E leison imás 

Ao mesmo passo, nos altares pequenos, os padres 
menores, em missas sussurradas, humildes, imploram pie
dade para pecados que nao pecaram: bendizem o pao, o 
vinho e o trabalho: e bebem, contritos, o sangue de Deus. 

Confiteor Deo omnipoténti 
quia peccávi nimis 
cogitatióne, verbo et opére 
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa 

Chegada a hora, o corpo do Santo Senhor é doado na 
brancura do amido, as bocas carnais das freiras orantes.' 
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Audi, fília, et vide, et inclina aurem tuam. 
e.t concupiscet Rex decorem tuum 
Ecce Agnus Dei 
Ecce qui to/lit peccá_ta mundi 
Accípite, et manducáte ex hoc omnes. 
Hoc es enim Corpus meum 
Accípite et bíbite ex eo omnes. 
Hic est enim calix sánguinis mei 
DómiRe, non sum dignus, 
ut intres sub tectum meum 
Benedictus, qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis 

No silencio de morte e· de incenso, o J?OVO de Deus 
medita o mistério. 
Deus é Deus. Luz de luz .. 
Dador da vida. Oador da morte. 
criador do visível e do invisível. 
Engendrado e engendrador. Salvador e Redentu1 . 
O Senhor é o Pai que seu Filho sacrifica e reparte. 
Nós somos os filhos que nos salvamos, sangrando. 
Entregando, outra vez, o corpo do Filho de Deus. 
Derramando, outra vez, o seu Santo Sangue. 
Tua Carne, comemos. Teu S.angue, bebemos. 
Anunciamos tua morte. 
Proclamamos tua ressurrei~ao. 
Deus, meu Deus é morto: até que volte para me julgar. 
Deus, meu Deus é vivo: olha e espera. ·. 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipoténti in unitate Spíritus Sancti, 
Per ómnia saecula saeculórum Amen. 

Rezas confluentes, águas reluzentes, navalhas, tesou
ras, penitencias. Cal e silício. Arrependiment?s. Cada um 
em seu míster, reconsagra almas, ressacrallza corpos a 
Oeus doados. Ele a tudo assiste, do alto. Talvez aprove, 
comovido, quem sabe? 
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MAIRAÍRA 

MAIRA só descobriu todo o seu poder um dia quando 
brincava com Micura na praia. Cada um deles tinha, levan
t~da, urna ma~ cheia de vaQa-lumes para alumiar, mas a lu
z1nha era mu1to pouca. Ma1ra desenhou, assim· mesmo, ali 
na areia da praia, urna arraia com seu ferrao e tudo. Mas 
naquela penumbra se distraiu e pisou na arraia desenha
da. Foi aqueta ferroada! CompreE.!ndeu, entao, que podía 
fazer qualquer coisa: 

- Sou Maíra - lembrou - sou o arroto de Deus-Pai. 
Ele, o Ambir, agora tem nome: é Mairahú, meu pai. Meu 
filho será Mairaíra. - Pegou entao a conversar com o ir
mao, Micura, sobre o que podiam fazer. 

~aí~a : - O mundo de Mairahú, meu pai, é feio e tris
te. Nao e um mundo bom para a gente viver. Podemos me
lhorá-lo. 

Micura: - Nao vá o Velho se ofender! 
Maíra: - Pode ser. É melhor nao fazer nada. 
Micura: - Bobagem. Alguma coisinha podemos fazer. 
Maíra: - Vamos, entao, tomar dos que tem, o que eles 

tem, para dar aos que nao tem. 
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Micura sattou alegre: - Sim, vamos, primeiro o fogo. 

Ando com frío e com muita vontade de comer um churras
co. 

O fogo era do Urubu-rei que mandava na aldeia gran
de das gentes urubus. Eles só comiam corós de carnic;a 
tostado~ no borralho. Nao precisavam tanto do fogo. Usa
vam ma1s era luz para ver bem a carnic;a e o calor para es
qu.entar o corpo nu quando se desvestiam das penas para 
brincar de gente. 

. O jeito que os gemeos encontraram para roubar o fogo 
fo1 matar um veado grande, muito grande, deixá-lo apo
drecer para criar bastante bicho-coró e, entao, mandar levar 
urna moqueca de corós para o Urubu-rei e convidá-lo 
para vir a comilanc;a. Assim fizeram. Maíra desenhou um 
cervo enorme, soprou para que vivesse e o matou ali mes
mo. Quando estava bem podre e bichado, mandaram o 
passarinho que fala mais línguas, um papagaio maraca
na, atrás do Urubu-rei. Eles ficaram escondidos debaixo 
da carnic;a para agarrar o reizáo bicéfalo quando ele ou
sasse. Assim fizeram. Quando o Urubu-rei estava bem 'pre
so, Maíra gritou: 

- Cal~a, meu reí. Náo tenha medo. Só quero o fogo . 
pro m_eu pov1nho. Todos andam com frío. Só comem o cru. 

. Mas se armo u a maior das confusoes porque o U rubu
re1 come<;ou a responder com as duas cabe<;as, talando ao 
mesmo tempo, cada qual dizendo urna coisa. Maíra náo 
entendía nada. Aí urna cabec;a do U rubu-rei virou-se para 
a outra e as duas caíram numa discussao cerrada. O tem
po ia passando sem que Maíra soubesse o que fazer. Afi
nar, teve a idéia de mandar Micura agarrar o reí-talador. 
Levantou, entao, suas duas maos e fez de cada urna delas 
urna cabec;a de urubu com bico e tudo e pas-sou, assim, a 
conversar duro com as duas cabec;as do reizao. Só deste 
m<;>d~ conseguiu que ele mandasse trazer o fogo, mas· o 
re1 a1nda quis enganar Maíra entregando fogos que quei
mavam pouco e náo davam luz. Felizmente ali estava Mi
cura experimentando tudo. Provava um e dizia: 

- _Nao, este náo serve nao; nao é o fogo que precisa
m~s. Nao, est~ ta~bém nao é o fogo que precisamos. 
Nao, este tambem nao e o fogo de verdade. - A final , con
seguiram o fogo verdadeiro e fizeram o trato. 
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Maíra: - Voces urubus vao comer carnic;a com far
tura: o chefao de duas cabec;as vai ficar com urna só, para 
nao enganar mais ninguém, mas nesta vai usar esse dia
dema vermelho e branco que eu lhe dou agora. 

Urubu-rei : - Fiquem com o fogo voces, mairuns. 
Mas fac;am muita carnic;a pra nós. 

Saíram Maíra e Micura pelo _mundo afora tomando e 
distribuindo tudo de bom que era apropriado por um bicho 
só. Tomaram o mel do 1 rara qu~ Maíra fez crescer em ca
bac;as para o povo dele comer até se regalar. Micura dis
se: 

- Nao, assim nao é bom. Esses safados dos mairuns, 
nao trabalhando, váo ficar preguic;osos. - Pós o mel no 
oco do pau ou no fundo do cupinzeiro e cercou tudo de 
abelha e marimbondo. Riu e disse: 

- Quem quiser comer um melzinho doce vai encon
trar dificuldade, vai ter que trabalhar. 

Tomaram depois, da Arara, o vermelho-urucum; do 
Mutum,a cor do jenipapo; do Veado, o segredo de prepa
rar o sal com cinzas, e do Ouimee, as sementes da pi
menta. Tudo isso para os mairuns se pintarem e comerem 
com gosto. Tomaram também o fumo do Sapo-cururu, de 
que Maíra gostou muito para pitar charutos. Micura gostou 
mais ainda, mas disse que era bom mesmo era para feitic;;a
ria. Roubaram da Aranha a arvorezinha de algodao que 
Maíra melhorou, fazendo-a crescer em novelos já prontos 
para os mairuns. 

- Assim, nao é bom, mano. Assim essas velhas nao 
váo trabalhar. É muito ruim, váo ficar preguic;osas. Vamos 
fazer um caroc;o com um chumac;;ozinho de algodáo. Quem 
quiser que junte, fíe um fio, enrole o novelo e depois tec;a 
para ter rede ou tipó ia. Assim fez Maíra e, por isso, os 
mairuns podem carregar crianc;as em tipóia e dormir e fo
der em rede, o que é muito bom. 

Mairahú, o Velho, olhava de longe aqueta confusáo 
com desgosto. Pensava que seu filho estava sendo mal
aconselhado pelo falso irmáo que ele mesmo inventou. 
Nao podía deixar, senáo eles estragariam a criac;ao. Gri
tou, entao, lá de cima: 

- Ei , meu arroto, ouc;a lá, volte atrás nessas novida
des. Deixe tudo como está para ver como é que fica . 
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" ~aíra se encolheu debaixo, do peso da voz do Velho 
De~o1s, pass~do o .medo, pensou que talvez ele estivess~ 
a~t1q~ado .. Nao sabia mais o que era bom para sua pró ria. 
cnac:;ao .. M1cura concordou e acrescentou: p 

1 
- E inveja d'Ele, tudo agora 'está até melhor. Pra fa-

ar a verdad_e, e~se mundo nem é mais d'Ele. 
.-: As~1m e - disse Maíra, com forc:;a, talando duro 

Dec1d1u, ali mesmo, fazer grandes reformas. · 

• 
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A LÍNGUA 

ENTRE o río e o céu, a canoa corre ligeiro, debaixo do 
sol, em cima do espelho das águas. Ponto negro movente 
na imensidao. As praias se escondem esfumadas na dis
tancia. A mata é uma faixa escura, no horizonte. As vezes 
se projeta invertida, no céu: miragem. 

lsaías na popa vai pilotando de bubuia: a correriteza 
faz quase todo o servic:;o. Alma. debaixo da palic:;ada, se 
agarra as beiradas. Ainda n.ao se equilibra bem. 

A canoa corre nas águas. o sol sobe nos céus. lsaías 
sorri recuperado. É a sua infancia de canoei'ro que se 
reencarna. O mesmo rio, o mesmo céu e o mesmo remo: 
este barco de tábua é que nao ajuda a deslizar, como mi
nha ubá mairum. No fundo, o arco e as flechas do filho de 
Dóia (leva isso, padre, pode ser que seja preciso. O senhor 
manda outro pro menino.) Arcozinho de crianc:;a. esse tal
vez eu possa manejar. Ao lado, o monte de peixes moquea
dos, envoltos em sua própria crosta negra de escamas quei
madas. Quase se confundem com as raízes de mandioca 
cozida na casca. Só isto ternos para comer. E isto mesmo 
vamos continuar comendo. lsto e o que eu puder tirar do 
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río. Conseguirei alguma coisa? Só há fartura de água, de 
céu, de luz. lsaías, ofuscado, sorri incandescido. 

- O que é que voce tem? Está rindo a toa? 
- Eu nao! Que vai ser de nós nestei mundo grande 

e pequeno? 
- Sei lá, pior do que o outro nao vai ser. 
A canoinha desee o lparana dos mairuns. lsaías, sen

tado no tranco da popa, mantém o remo-leme metido 
n'água. Alma, sentada adiante do toldo, v iaja de costas, 
equilibrando-se precariamente na tábua da proa. Tem to
da a cabe~a coberta com urna camisola. 

- É melhor vocé sentar de frente ou se meter debai
xo do toldo. Senao vai se torrar com esse sol. Urna inso
la~ao é só o que nos falta. 

- Qual nada! Nao posso conversar, sem ver a cara 
das pessoas. Me explique melho·r por que é que voce acha 
que nao tem for~a nem poder para mudar as coisas nes
tie lparana. 

- Vocé nem sabe o que me pede - responde lsaías, 
convencido de que nem ele nem ninguém, no lparana, nada 
pode contra a ordem das coisas. Eu pelo menos sei que 
'nada posso, se consola: poderia eu, ex-lsaías, atual Avá, 
que nem Avá sou ainda, pretender o que nao puderam, nem 
Sao Francisco com a inocencia e a bondade, nem Sao To
más com a té e a sabedoria, nem Santo 1 nácio com a von
tade e a astúcia e nem Sao Joao da Cruz com a paixao e 
o carisma? - Seu pecado é vaidade, Alma. Voce quer to
mar de Deus o que nao alcan~aram nem Santa Teresa de 
Jesus, nem Santa Rosa de Lima. Somos urnas alminhas 
a-toa, purgando nao sei que culpas, nesse mundo sem re
médio. E voce aí querendo mundos e fundos. 

- Guarde suas pedras, lsaías, nao vale a pena gas
tá-las comigo. Me diga, o que é que voce vai fazer aqui? 

- Eu? Urna coisa só: viver a vidinha de todo dia dos 
mairuns. Comer peixe assado ou cozido que hei de pescar 
e urna carninha de-vez-em-quando, se estiver com sorte. 
Minha ambi~ao é voltar ao convívio da minha gente e com 
a ajuda deles me lavar destie óleo de civilizac;ao e cristan
dade que me impregnou até o fundo. Nao gostei nada de 
mentir para conseguir est1a canoa. Menos ainda úe mentir 
para o coitado do Antao. E pergunto, quantos dias mais, 
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quantos meses mais serao necessários para que eu nao 
precise nunca mais jogar o jogo de voces: mentir e mentir, 
segundo as regras do seu mundo? 

- Meu .. . ? Eu nao tenho nada com isso nao, rapaz. 
Sou contra, tanto como voce, até mais. Só estou é pergun
tando por que vocé nao quer mudá-lo. 

- Mas é precisamente isso. Ninguém pode mudar 
nada. Se alguma mudan~a houver, ela surgirá natural
mente. Lentamente, lentissimamente. E as mudanc;as que 
eu vejo, todas as que eu posso prever daqui pra frente, sao 
mudan~as pra pior. 

- Que pessimismo lsaías. Como é que voce poqe vi
ver sem esperan~a? Vocé aqui, agora, fala como um homem 
diferente. Nunca pensei que estivesse assim tao sem fé. 

- Que engano! Fé eu tenho. Mas minha fé só dá 
para essa coisa simples e difícil que é voltar ao convívio 
-:ie minha gente. Lá vou fazer o que esperam de mim. Só pe
~o é que minhas visoes pessimistas nao se cumpram já. 
Pe~o é que a civiliza~ao ande mais devagar, nao chegue 
lá. Eu bem sei que nós, os mairuns, só existimos porque 
os brasileiros nunca se interessaram, de fato, pelo tpa
rana. No dia em que se interessarem, se acabou Mairum. 
Doi muito pensar isto, dói mais dizer isto. mas é assim. 
Nossa viabilidade é pouca e nao depende de nós. Só Deus, 
talvez, tal\'eZ nem Deus possa nos salvar. E vóce aí, a pe::
dir que eu - coitadinho de mim - que eu fa~a e aconte~a. 
Nao sou Maíra! Nem Micura sou. 

- Nao posso com essa frouxidao, lsaías. É preciso 
reagir. Talvez a solu~ao nao esteja na santi~ade , no mila
gre, mas também nao está no desengano. E preciso des
cobrir algum modo eficaz de agir. Nao se entregue nao.ra
paz. Esse seu Juca, vocé nao pode acabar com ele? 

- Seu J uca? Voce quer acabar com ele? Matar o J uca? 
lsso é fácil! Mas aí estariam, urna semana depois, cinco 
regatoes disputando o domínio do lparana. Ora essa de 
acabar com Juca! Como se ele fo·sse o culpado. Aliás 
eu penso que ele nao é problema. É solu~ao : a soluc;ao 
de voces, dos brasileiros. Nós os índios Mairuns e os Epe
xa nao tratamos com seu Juca. Sabemos que o que ele e 
todos os brancos nos podem dar de melhor é nao se mete
rem na nossa vida. É nos deixar em paz. Nosso problema 
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é outro, que eu ainda estou por compreender . . Nosso 
problema é o de um davizinho mairum, muito invíável, lu
tando contra um supergolias, civilizador. Nossa possibili
dade de venceré nenhuma. Mas também nao seremos ven
cidos. Continuaremos pelos séculos dos séculas nos amar
gando como desgasto de nós mesmos. 

Alma desiste do interrogatório. Calada.cisma: embar
quei para Naruai pensando que ia alcan9ar aqui urna ver
dade dura que seria a regra da minha vida.Achava que o 
·problema seria viver de acordo com ela. Vejo, agora, que 
buscava urna verdadezinha pessoal. Mas nao me arrepen
do, vir para cá foi útil, foi bom para me arrancar de minha 
existencia inútil. Mas eu sou inútil também 'heste mundo de~ 
le. 1 nútil para qualquer coisa. Se até efe é inútil, dispen
sável , que dirá eu? lsaías volta a fala: 
, - Voce mesma vive dizendo que viver é complicado. 
E, voce b.em sabe. O que eu quero também nao é . fácil. 
Na aparencia, eu só volto atrás para ser o que teria sido, 
sem nenhum esfor90, se tivesse ficado. O que voce quer 
parece mais complicado. Quer se refazer espiritualmente 
para reformar o mundo materialmente. Pense bem: nao 
estaremos pedindo demais? Nunca ninguém conseguiu 
tanto. 

Alma nao responde. Por fora se mete mais na camiso
la branca e por de'ntro se enruste no fundo de si mesma. 
Pensa: estou cansada de planejar; agora vou é na intui9ao, 
sem necessidade de razoes. Nem de fé, se fé me faltar. Vou 
mesmo é meter-a-cara para o que der-e-vier. Agora, só 
quero ir-em-frente, nessa aventura ou desventura. Oe-no
que-der. ~e der-em-nada, nada perco e me livro de buscar 
no meu íntimo a minha substancia e outras babaquices lá 
do R io. ·Como era fútil aquilo! As talas !. 'ltre as mulheres, 
para nos descobrirmos, dizíamos. As talas entre homens e 
mulheres, para nos exercermos mutuamente, em igualda
de. É de vomitar. Aquilo nao servia mesmo. Aquí para além 
e para aquém daquele desespero, eu já nao tenho que me 
desesperar um-pouco-mais. Em boa hora pus um fim na
quilo, sem pór um fim em mim. Cansei, cansei dé mim e 
também de salvar o mundo, conspirando sem possibilida
de de exito. Cansei do medo medonho de enfrentar, .com 
• minhas pobres carnes doídas, as dentadas dos caes 
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ferozes. DesbundeH Tudo isso s6 .serviu para romper mi
nh as inibi~oes, para me abrir, me escancarar e depois 
me jogar na droga. Fui bater naquele hospital e de lá aquí. 
Mas sou muito diferente dele, nao tenho passado, nem futu
ro a que me deva. Aquele meu passado nao pede presente, 
nem futuro nenhum. Estou livre como nasci, para o que me 
der-na-telha. Só nao posso é voltar atrás. Aquí eu nao vejo 
o que fazer. Mas vou descobrir. Sei que meu caminho é 
este:descer com lsaias por este riozao, nesta canoinha de 
nada, com fome, vendo estas; águas sem fim e dos dois la
dos matas e matas sem come90. Tudo igual, igualzinho, 
ao dia da cria9ao. Vou em frente: fé-em-Oeus-e-pé-na-tá
bua! .Nao se diz que o-caminho~se-faz-andando? Lá vou 
eu. atrás de mim. 

lsaías puxa conversa, quem sabe por pena de ver Al
ma tao calada. 

- Nao entendo voce-. Onde está a futura irmazinha 
humilde e meiga? Que é que voce quer? Ondeé que vai com 
essa mistura de angústia e sofreguidao? Voce parece esga
nada, com urna forme terrível, nao sei de que. Mas ao mes
mo tempo parece saciada para todo o sempre, também nao 
sei de que. É por ser psicóloga que voce está abrigada a se 
meter nessas funduras? Todas sao assim enroladas? Nin
·guém do seu convívio quer simplesmente ser mae de fa
milia, amamentar os filhos, contente, realizada? 

- Deixe de bestagem lsaías, que simplicidade que 
nada. Há coisa mais enroscada do que urna mae de fami
lia? Cuidar o día inteiro de filhos remelando, choroes. Es· 
perar o marido de noite para discutir, brigar e fazer sempre 

· o mesmo chuque-chuque, sem desejo? Elas agüentam por
que estao dopadas. Os homens muito antes de Pavlov des
cobriram, na prática, o reflexo condicionado para amestrar 
as mulheres. Ninguém escapa da feminilidade servil. É 
urna domestica9ao como a dos cachorros de ca9a ou a 
dos cavalos de corrida. Só que é tao corriqueira, tao sem 
importancia e vulgar que ninguém dá bola, nem escapa. 

- Mas voce escapou, parece!? 
- Qual o que! Apenas mergulhei mais fundo e depois 

exagerei no novo papel: o de antimulher. Cheguei a ter exi· 
tos. Aprendí, por exemplo, a comer os homens como eles 
rne. comiam antes. 
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- lsso é urna confissao? 
- Voce é besta, rapaz. Estamos é conversando 

como quem nao tem o que fazer. Cala, mas continua con
fessando para dentro: comecei tentando inverter os papéis. 
Logo vi que nao valía a pena: era eu mesma que acabava 
sendo fodida. Como a abstinencia nao servia e nao tenho 
talento para lésbia, nem gozo com siriricagens, .desisti. 
Caí na prostrac;ao, na droga e na entrega mais vil, o aban
don~ de mim. Acabei lá, na mao daqueles enfermeiros que 
preciso esquecer. Ao sair, o que me salvou foi a volta da 
fé. Esta fé que agora se esvai, parece. Meu Deus, estou 
desesperada ou~ra vez, por que? Saciada e com fome, diz 
ele co.m raz.ao. E urna mistura terrível. Po~ ql;Je nao apren
do. a v1ver s1mplesmente? Nao como a mae de família, pari
deira, esposa ou o que seja,. mas como gente? Ou nao há 
E!st~ pr?blema, senao na r:!linha confusao? Tudo o que pec;o 
e tao simples! Por que nao alcanc;o? Por que ninguém al
canc;a? 

lsaías, agarrado ao cabo do remo lá na popa, está 
mergulhado, ele também, bem dentro de si mesmo, espe
culando, inquirindo: ser tuxaua, eu? Como? Com que forc;a? 
Mas como nao ser, se o velho Anaca morreu, como deve 
ter morrido? Nao existe no cla, eu sei, nenhum outro ho
mem da minha gerac;ao que seja sobrinho dele. Nao tem 
jeito, se eu voltar, tenho de assumir. Posso é fugir, nao 
chegando a aldeia. Desembarcando lá como um mairum, 
para lá viver, tudo pode acontecer. A sucessao estará pro
posta sem remédio. Eles podem até, de entrada, me tratar 
nao como tuxauara, mas como o novo tuxauareté. E nao 
nao haverá como dissuadi-los. Voltar atrás, eu nao posso, 
se nao volto só de visita, como sacerdote. O que tenho de 
fazer é esclarecer-me bem, me informar, lá na Missao com 
os padres velhos, sobre tudo que aconteceu nos últimos 
tempos para prever o que acontecerá com a minha che
gada. E esta Alma adoidada, que é que vou fazer com ela? 
Os mairuns a tomarao por minha mulher. Será bom? Seria 
urna vitória trazer para a aldeia urna rnulher branca, jo
vem e até bonita? Ou será principalmente urna traic;ao as 
mulheres carearás que devem me dar a minha esposa? Se 
eu fosse para lá como reformador, com a ilusao de condu
zir os mairuns a civilizac;ao seria bom levá-la. Mas nao 
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vou para isto. Vou é mairunizar-me mais ainda, tanto quan.
to puder. Para isso ela é um estorvo. Tenho de encontrar 
urna forma, urna forma que seja evidente por si mesma, de 
demonstrar que nao tenho nada que ver com ela. Nada! 

lsaías retira o remo do fundo, deixando a canoa balan
c;ar um pouco no banzeiro da correnteza. Precisa descan
sar os brac;os entorpecidos de segurar o jacuma horas-e
horas, sustentando-o no fundo. Continua pensando: metido 
aquí dentro de mim, descendo este meu lparana, tao Ion
ge e num mundo tao diferente, eu me sinto· como as ve
zes me sentía no meu catre, na minha cela lá do convento 
romano. Será ·porque levo sempre comigo est.e oco em 
que me recolho e me sinto a jeito, refugiado dentro de mim, 
sozinho, matutando? Deve ser is to. Mas é também cansac;o 
físico e espiritual. Estou que nao posso mais. Preciso re
fugiar-me outra vez dentro deste meu oco que me redime, 
para balbuciar urna vez mais, brincando com elas, as ve
lhas litanias. 

• 

A ve maria stella 
Dei mater alma 
Atque ~emper Virgo 
Felix caeli porta 
Ave Maria: rosa mística 
Ave Maria: mater castissima 
Ave Maria: mater Jnviolata 
Ave Maria: mater amabilis 
s a/ve radix, salve porta 
Ex qua mundo lux est orta 
G a u de V irgo gloriósa 
Super omnes speciósa 
Salve Maria: sedis sapientiae 
Salve Maria: virgo virginum 
Salve Maria: virgo genitrix 
Salve Maria: vas spirituale 
Que é aquilo? grita Alma assustadíssima. 

lsaías se espanta, controla-se, olha· bem e tranqüiliza: 
- Nao é nada, nada mesmo. E só urna canoa Epexa 

se escondendo na margem. Nao olhe para lá, vamos em 
frente. 
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" 
Seguem para adiante, a cavalo, na crista da corren

teza principal , sem olhar para o lado esquerdo, se pergun
tando o que farao os epexas. 

lsaías: - Seguramente nada, nos deixarao ~guir via
gem. 

Alma: - Sao os tais selvagens, comedores de gente. 
Meia hora depois veem. abrir-se na margem esquerda 

a praia branca dos epexas, com as suas canoas longas, 
cavadas a fogo em troncos de cedro, embicadas lado-a
lado ·e urna meninada alegre saltando e gritando em cima 
delas. Ao verem a canoazinha, somem instantaneamente, 
como por milagre. Entao se ouve um zumbido penetrante 
que entra trovejando pelos ouvidos de Alma, como urna 
ameac;a mortal , apavorante. . 

- Nao é nada, calma. Nao é nada - diz lsaías. - E 
o ronco do zunidor que eles vibram para qu~ todos saibam 
que há estranhos a vista. N_ao tem perigo .. E gente. man,sa. 
O que ocorre é que eles nao podem confiar em n1nguem. 
Em ninguém mesmo, nem nos mairuns .. 

lsaías continuou contando a história da tribo Epexa 
que, depois de viver décadas na M issao da Carreta, deci
dí u voltar a mata, para refazer a vida antiga: 

- Ninguém conhece· melhor a civilizac;ao do que eles 
que se entregaram totalmente. Desistiram até dos seus 
costumes. Chegaram a se profissionalizar como amansa
dores de índios bravos. Mas desistiram, voltaram atrás, e 
dizem que até esqueceram o portugues. Será? -lsaías cala 
e pondera para si mesmo: eles sabem bem o que rec~
sam quando se negam a qualquer contato. Como consegu1-
rao ferramentas, nao as terao? Nao, isto é impossível. 
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ENCONTRO 

A NOTO aqui urna novidade de bom augúrio. Acaba 
de ?hegar ao Posto 1 ndígena e almoc;ou conosco um ne
gociante da regiao. É o seu tanto rude e ·desbocado, co
mo ocorre com nossos melhores sertanistas. Mas em com-- , ' 
P.ensac;ao, e ~omem dotado de evidente senso de objeti-
v1dade e notavel capacidade de ac;ao. Estas qualidades 
fazem dele quase o oposto do seu Elias. A tudo Jsto ele 
.soma. urna_ predisposic;ao espontanea a me coadjuvar nas 
1nvest1gac;oes para a apura~ao da verdade sobre o crime 
de que me ocupo. Com ele, em duas horas de conversa 
aprendí mais sobre os índios e sobre a zona do que no~ 
días que estive talando com o seu Elias. 
, Chama-se José Jaguar de Oliveira, vulgo seu Juca. 
E compadre do agente e, pelo que disse muíto modesta
mente, é o único cabo-eleitoral do senador Andorinha na 
r~giao. Sendo o único, será mais, bastante mais, que um 
simples cabo-eleitoral. A chegada desse homem me le
vanta o cora~ao. 

. o. pai dele foi o verdadeiro civilizador desses sertoes. 
Pnme1ro, como suboficial do marechal Rondon. Depoís, 

· cQmo comerciante forte. Viveu anos-e-anos neste mesmo 
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lugar. que era, entao, um casario grand.e com ce~tenas, 
talvez milhares, de indígenas e sertane1os e func1onava 
como um centro de ativo comércio. As crises da borracha 
e de outros géneros tropicais, a Revoluc;ao de 1930 e so
bretudo a morte de seu pai contribuíram para o descala
bro em que caiu o ·1paraná. 

É triste pensar que esta bela regiao foi, no passado, 
• muito mais possuída do que hoje, pelo Brasil e pela civili

zac;ao. Agora as ún~cas pres~nc;~s, ci.vilizadoras em toda 
esta imensa zona sao,. em pnme1nss1mo lugar, o senhor 
Oliveira e os trabalhadores por ele contratados que tiram 
daqui anualmente, e export~m urna pro~u~ao a~aliada em 
vários milhóes. Nurr. segunao lugar mu1to m~daocre; seu 
E lias que aqui representa o governo ~ederal atraves da 
FUNAt e cuja a~ao já apreciamos no seu Justo valor. E'!l t~r
ceiro lugar, mas numa posi<;ao . de honra, vem, a M1ssao 
Católica de Nossa Senhora do O, que labuta ha quarenta 
anos para catequizar os mairuns e ou~ros selva~e~s. ~ tem 
colhido bons frutos. Vém, por fim , diversas m1ssoez1nhas 
de orienta9ao protestante, quase todas a cargo de pasto
res norte-americanos. Estas aparecem e desaparecem fu
gazmente, sení deixar sinais visíveis de sua doutrinac;ao. 

Só me resta registrar aquí , hoje, o fr_acasso redondo 
da minha entrevista com o falado lsaías. E um tipinho ra
quítico. caquético, justo o aposto da imagem que .dele eu 
formava. pensando nos índios de verdade. Foi prat1camen
te forc;ado pelo agen.te Elias a vir a minha presenc;a. Nao 
queria de nenhum modo entrevistar-se comigo e se ne-
gou a dar qualquer informa<(áo. . . . 

Negou-se obstinadamente, de olhos ba1xos, o que1xo 
metido no peito e com urna visível expressao de cólera, 
contra mim , contra Elias e contra seu Juca. Quando eu 
lhe disse que se nao tinha razoes para acusá-lo, tinha ele
mentos sufic ientes para indiciá-lo, ele apenas levantou os 
olhos. Fui adiante e gritei: . _ . 

- Vou é prendé-lo, seu safado! - So entao ele d1s-
se claramente: 

- Seja o que Deus quiser. 
Náo disse mais nada, nem sobre a defunta, nem sob!e 

ele. nem sobre o parto, nem sobre nada. Que fazer? Nao 
posso voltar de maos vazias. Alguma coisa de concreto 
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tenho que levar. Se nao obtiver alguma prava nos próxi
mos dias, de que a marte foi devido a um acidente de parto 
ou ao que quer que seja (mas que seja, concretamente), 
só me restará mesmo agarrar esse ex-padre, ex-índio. 
ex-gente , como indiciado. Lá no A io ele há de falar. Disso 
nao há dúvida! E quem for competente que o julgue. Nao 
o acusarei. Mas indiciado creio que é o único aqui que 
está em condic;oes de ser. 

Sobretudo porque ele deve ao Governo Brasileiro, 
ao Estado Brasileiro, a Justi~a Brasileira, urna informa~ao 
que está se negando obstinadamente a dar. Ele teve todas 
as oportunidades de dar essa informac;ao por meu inter
médio. Urna informac;ao cabal sobre os últimos aconteci
mentos relacionados com a morta e capazes de lanc;ar luz 
sobre as circunstancias e motivos de seu falecimento. tn
forma<(ao esta que eu transmitiria leal e claramente. Pois 
bem, negou-se a fazé-lo: sua alma, sua palma. 
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MAÍRA-POXT 

M AÍRA sempre achou que aquele mundo de Nosso Cria
dor. o Sem-Nome, nao prestava mesmo. Sem querer foi 
imaginando, inventando, lá no espírito dele, o mundo 
como devia ser. Um mundo bom para seu povo preferido: 
os Mairuns do lparana. Um mundo que desse verdadeiro 
gozo de viver. 

Um dia ele achou que já era hora. Comet;ou os traba
lhos de refazer o mundo juntando toda a gente-ambir que 
existia e dividindo em dois grupos~ os de cá e os de lá. 
Aos de cá mandou fazer urna casona para ser o baíto e en
sinou ali mesmo como é que se construía. Ouando estava 
pronta, Maíra entrou lá, sentou-se no chao e foi dando aque
tas tres pancadinhas pra fazer surgir a pica de Deüs-Pai. 
Quando ela subía, ali na frente, bem dura, ele cortava pelo 
nó de um só golpe, agarrava e pregava entre as pernas dos 
que estavam ao redor. Acabado o servi~o. todos já eram 
homens com seus rancuais e saíram para foder com as 
mulheres, lá fora, pelo pátio, onde quisessem. Foi aqueta 
festa de sururuca~ªº' 

Maíra e Micura, que também tinham suas picas, en
traram na fode~ao geral com muita alegria. A festa durou 
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o que restava daquela manha, toda a tarde e entrou pela 
noite adentro. Lá pela meia-noite, muitos homens já esta
vam cansados. Alguns choravam porque lhes doía o pau 
sempre duro e ralado de tanto sururucar. Micura reclamou 
também de sua pica esfolada. Mas Maíra, que nao havia 
fodido nem a metade daquelas mulheres, disse que nao, 
que esperassem. 

Quando amanheceu, Maíra chamou todos os homens 
ao pátio e lhes mostrou urna esteira cheia de cobrinhas co
loridas. Eram corais que ele tinha juntado e prendido entre 
as talas da esteirinha. Aí foi chamando cada homem. Mos
trava a cobra coral, matava ali na hora, espremendo da 
cauda pra diante, para retirar o couro inteiro da cobrinha, 
ainda fresco. Com ele fazia um nó na capa da pica, acima 
da cabe9a, para mante-la mole e enrustida dentro do couro. 

Vieram entao as mulheres reclamando, queixosas, 
que aos homens Maíra havi.a dado a pica mas a elas nao 
havia dado nada. Ele decidiu criar alguma coisa para elas. 
lnventou, entao, o ulurí e a vergonha. Mostrou as mulheres 
como deviam tran9á-lo com entre-casca de certas árvo
res e qual efa o modo bonito de usá-lo em cima da boce
tinha. Ensinou também a ficarem muito vexadas quando 
estavam sem o ulurí. Na mesma ocasiao ensinou os homens 
e as mulheres a se elegerem uns aos outros por amor, quer 
dizer, com desejo e ciúme. Assim, disse ele, ninguém vai 
fazer como eu, ontem de noite, que quería comer todas as 
mulheres o tempo todo. Cada par durará o tempo que o 
desejo e o ciúme os mantiverem juntos. 
. Micura sugeriu, entao, outra reforma inadiável: é pre

ciso abrir cu nos homent e nas mulheres para que deixem 
de lan9ar vómitos e possam poxl-poxar, para cagar bosta. 
Maíra concordou, foi chamando um-por-um, toda aquela 
gente. Quando entrava um, ele mandáva ficar de quatro e 
agarrava bem. Micura, vindo por trás, com um bastáo de 
fazer fogo, bem afiado, furava o buraco do cu, bem no meio 
da bunda. Doía, eles gritavam; sangrava um pouco, mas 
saíam contentes: já podiam cagar! 

Quando acabaram de refazer os mairuns para que pu-,, 
dessem foder, comer e cagar com gozo, os gemeos ensina
ram como arrumar a aldeia, com a casa-dos-homens bem 
no meio, o pátio de danc;as ao lado e o círculo de moradas 
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ao redor. Foi naquela ocasiao também que Maira inventou 
o pecado: dividiu a aldeia em metades, a do nascente e a 
do poente e mandou que os de urna band.a se casassem 
na outra. Organizou as famílias e ensinou as palavras 
próprias para difer~nciar os parentes. Principalmente pais 
e tíos de sogros, irmáos e primos de cunhados; e filhos ; 
sobrinhos de genros e noras. Tudo isso para a gente se 
comunicar sem se isolar. Cada um de nós, desde en.tao, 
tem de buscar suas trepadas longe de casa. Lá é proibido. 
Incesto! 

Lá de cima, Maíra-Ambir olhava com raiva aquele es
trago que seu filho estava fazendo na cria9ao. Mas o que 
provocou mesmo a sua raiva, dizem, foi ser castrado e 
nao poder mais foder ninguém. Berrou entao, com a fala 
mais dura e com a voz de chefe que manda forte : 

Mairahú.: Maíra-Po.ii, cagao, me ouc;a. 
Maíra : Fala Mairaíra, meu filho, escuto. 
Mairahú: Sou seu pai , me respeite. 
Maíra .: Sem mim voce nao seria pai. 
Mairahú: Eu sou o um. 
Mafra.: f:u, o outro. 
Mairahú. O outro é nenhum. 
Malra : Eu sou quem é. 

Depois dessa conversa dura, Mairahú e Maíra nunca 
mais falaram. Come9ou a guerra do mundo. Ela esgotou 
todo o tempo da antiguidade em lutas sem fim e continua 
até hoje, sem trégua. Cada día, cada noite é urna batalha. 
Urna dura batalha em que Maíra enfrenta Mairahú para 
que o mundo fique como é. 
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A GOELA 

ls:'ÍAS ti~a a camisa, oferece o torso nu ao sol e ao 
vento e poe mats for9a nas remadas. A canoa voa no rio 
o sol .voa no céu. As águas frescas do lparana, salpican~ 
do, bnlham na ponta da jacuma. 

Alma e lsaías sós na imensidao. Ele recorda mitos e 
conta velhas histórias: 

- Aquí , ,atrás dessas dunas negras, ficava a aldeia 
d~ ~e~ho Arua. Todos os mairuns sao capazes de contar 
htstonas de:le. Era um avaeté, um homem de verdade. Di
zem que fo.1 ele quem primeiro viu os brancos. Pensou que 
er.a urna tnbo como a nossa, sentiu curiosidade, mas os 
m1a9us dele: q.ue se _aproximaram, querendo tala, foram 
m_ortos. Arua ~1u, entao, que os bichos eram bravos, bri
goes. Que pod1a fazer para se aproximar deles? Preparou
se bem e at~cou, perdeu um homem, mas conseguiu rou
bar um menino que levou para a aldeia e deixou ali até 
aprender bem a l_íngua mairum. Entao, saiu Aruá outra vez 
com aquele menino e seus guerreiros-mia9us para aman
sar os b~ancos. Cercou o acampamento de um grupo deles 
que ganmpava numa grupiara e os manteve fechados ali 
com fome e com sede, durante muito tempo. As vezes da: 

186 

va alguma comidinha para eles, mas sempre dava pouca 
água. Quando os brancos viram, por fim , que Aruá nao 
os queria matar, aceitaram conversar. Deixaram as armas 
e falaram . Também trocaram comida e água por algumas 
ferramentazinhas. Aruá conseguiu fazer as pazes com 
eles. Nao que o menino ajudasse muito. Ele era um Caapor 
e fez o que era possível para envenenar aquelas primeiras 
relac;oes. Pobre Aruá, ele nao podía supor que os ·brancos 
nao eram urna tribozinha como a nossa ou como as outras 
que ocupam um rio, dois no máximo. Nao sabia que aque
les erám os primeiros de um mundo de gente, um formi
gueiro inacabável, que ocupam a terra toda, que enxa
meiam o mundo inteiro, insaciáveis. Nos anos seguintes, 
outros e outros foram chegando. Até hoje continuam nos 
rodeando. Já tomaram todo o lado do nascente, um dia 
tomara.o as matas do poente. Entao, estaremos reduzidos 
a urna ilhazinha no mar da branquitude. Assim será, mas 
dói. 

Alma, que nos primeiros dias olhava o rio encantada, 
dizendo que aquilo é que era lugar para turismo, com aque
las praias imensas de areias douradas, agora está quieta, 
desenxabida. Nao sai de baixo do toldo; de lá, zangada, 
azeda se queixa: 

- lsaías, estou suando. Suando nos seios, nas cos
tas, nas coxas. Esse morma90 aqui dentro me mata. Nao 
dá pra gente parar um pouquinho, aína beira, e cair n' água? 

- Nao, Alma. Nao dá mesmo nao. De noite é mais di
fícil navegar. Vamos aproveitar o.que resta do dia. Agüen
ta aí porque este canal está puxando bem. 

- Entao conta alguma coisa, rapaz. Conta alguma 
coisa. Como é que desapareceram esses mairuns todos 
que ocupavam esse rio sem tamanho? 

- Ah! Nao desapareceram nao. Segundo pensamos 
eles andam por aí mesmo: manons. Só estao transforma
dos. O que nós chamamos mixü, essa folha gorda, para 
eles é veado branco, que eles ca<;am . Veado branco pra 
eles é nossa folha mixü. Só os aroes, como meu pai , po
dem ve-los, talar com eles. 

Prossegue, depois, num tom sério e triste: 
- A verdade é que acabaram. Acab.amos. Doen9a 

foi talvez o que matou mais gente, depois trabalho. Custou 
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muito aos mairuns . aprenderem a se refugiar na sua pró
pria vida. A nao aceitar nada. A evitar todo contato. No 
princípio todos queriam ser caraíbas. Mais tarde, cada no
va gera~ao quería evadir da tribo para a vida comos bran
cos. A final . aprendemos que nao há lugar para nós no mun
do caraíba. senao lugares que nem bichos suportariam. 
Se é difícil a vida para gente como ·Antao, para nós é im
possível . 

Alma interpela, querendo compreender e lsaías con
tinua talando: 

- Muitos morreram e ainda morrem de desengano. 
Essa e coisa cá nossa dos mairuns. Podemos morrer quan
do acaba o desejo de viver, quando o gosto da vida cessa 
para nós. Um mairum pode deitar na rede e dizer: morro 
hoje, e morre mesmo. Nao é que se suicide, que tome ve
neno. Nao. Morre porque quer nao-viver. lsso acontece a 
muita gente: homens que perderam filhos ou mulheres que 
se desenganaram ao perder irmaos ou filhos. Gente de to
do jeito que - vendo se acabar a vida como era antes e 
eles gostavam. e vendo surgir um mundo novo em que se
riam obrigados a viver com desgosto - se desengana e 
decide morrer. Sinto em mim que poderia, também, tomar 
essa decisao. Fazer parar meu cora~ao . nao sei como. 

Alma duvida: 

- Po~e nada, lsaías. Voce nao e mais indio coisa 
nenhuma. E um civilizado que nem eu. - Ele insiste que 
há pelo menos dois modos de saber: 

- Um que eu sei se11tindo, outro que aprendi nesses 
anos todos. Veja bem que eu li bastante sobre etnología, 
psicología. teología. Mas as coisas todas que aprendí for
mam urna espécie de roupa do meu espirito. É urna camada 
superficial, solta , frouxa. No fundo, como um caro~o . está 
meu sentimento do mundo de mairum . Esta é a minha raíz 
mais funda. É a semente. É aquilo que, fazendo de mim 
um homem. me faz. ao mesmo tempo, membro de minha 
tribo. gente mairum. Este sentimento, é a minha essencia. 
meu ser. Dele nasce urna sabedoria que é diferente das 
outras, nao pode ser dita, nem comunicada. Só vivida. Ela 
é que me diz que eu posso morrer se quiser e decidir. Em
bora jamais possa ensinar isso a-ninguém. Esse sentimen
to .. . 
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- T esconjuro lsaías. que conversa! Ve se inventa al
guma coisa melhor. Voce diz que eu sou enrolada. Enro
lado é voce, rapaz ; se mete em cada fundura que nunca vi! 

- Brinca nao. Alma. Estou talando sério. Ealo do que 
sinto. 

- Tadinho dele, eu sei . Voce nem foi parido, foi fun
dado. Voceé a mairunidade. . 

A coitada nem sabe que adivinha. A verdade é que 
eu fui fundado mesmo. Ela tem mais razao do que pensa. 
Nunca tive vida comum. Quando menino, na aldeia, era tu
xauara : estava sendo preparado para tomar o lugar do meu 
tío Anaca, que por sua vez tomou o lugar de um tio dele. 
Uruanta, e este de outro e outro e outro até o primeiro 
Uruanta. Os mairuns sao capazes de recitar esta lista re
cordando mais de vinte tuxauas e dando, para cada um 
deles. o lugarem que está enterrado o umbigo e ocranio;quer 
dizer, onde nasceu e onde morreu. Minha desgra.9a foi urna 
cachumba que interrompeu meu destino. Veio o padre 
Vecchio me curar- e di.sse logo que nao podía me tratar ali 
na aldeia, me levou para a Missao. Lá fiquei. Também lá 
nao era tratado como os outros. Nem brincava com eles. 
Sofria o servi90 dos padres em cima de mim de dia e de 
noite. Sobretudo do padre Vecchio. Seu esfor~o nao era 
para urna conversao: era para reformar urna alma. Met!do 
naquela moenda, eu acabei querendo, desejando, aspi
rando ser missionário. Sen ti que tinha nascido para isso, 
que Deus necessitava de mim. Nesse rompante, saí para 
Goiás-Velho .. para Sao Paulo, para Roma. Volto agora de
penado. 

_ É eu fui a mairunidade. Agora sou um índio qual-
quer. 

- Que foi que te esvaziou? 
_ Sei 1á. Mas ainda nao estou esvaziado de todo. 

Ainda me sinto contaminado daquelas idéias, sujo daque
las preocupa~oes . Eu me sinto impuro _no s~ntido .mairum. 
Impuro como a carne crua que ainda nao fo1 mordida esa-
cralizada pelo oxim. 

Alma tenta comer urna mandioca cozida meio seca 
e um peda90 de peixe moqueado. reclamando que é im
possível mastigar o cascarráo esturricado. 
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- E ele que dá gosto ao peixe. E como se fosse sal 

- explica 1 saías. 
- Que porcaria, que porcaria - comenta, mas come. 
Afinal. embicam a canoa numa praia porque lsaías 

quer aproveitar a última luz da tarde para vedar urna aber
tura que se insinua entre as tábuas. Tem pavor de enfren
tar as corredeiras com aquela canoa minando água. Den
tro na correnteza brava, aquela rachadura se romperia 
inundando tudo num instante, arrebentando o barco e ati
rando os dois contra as pedras. Emborca cautelosamente a 
canoa, depois de tirar o toldo. Arranja por ali alguma esto· 
pa, derrete um resto de breu e calafeta cuidadósamente 
todo lugar que possa minar água. 

Alma sai para dar uma volta pela redondeza. Entra na 
mata que comec;a ali bem junto da praia. Poucos passos 
adiante se sente meio perdida. Anda mais um pouco na 
direc;ao que acredita ser a da praia, mas se sente mais per
dida ainda, por nao a encontrar logo. Sabe que está per
to, nao pode ter and~do mais de cem metros. Para que lado 
estará o rio? Onde está? Sente-se perdida, no meio daquela 
mata de troncos grossos e altos, com as frondes se ábrin
do lá em cima. O chao que pisa é uma capa grossa, fofa, 
de folhas mortas. Comec;;a a chamar lsaías, cantarolando: 
lsaías, lsaías, como se brincasse. Depois chama a sério: 
lsaías! Afinal, grita mesmo, histérica: lsaías! lsaías! Só 
quando pára um momento de berrar, procurando contro
lar-se, ouve sua voz gritando de lá: Já vou. Já vou. Depois 
o ve chegando, envergonhada. 

- Que é isso, mulher? Voce está aqui junto e já está 
com medo? Nao ve que está pertinho do rio? 

- É, me deu medo. 
Voltam, andando devagar. Entao ambos levam um 

susto enorme com o berreiro que comec;;a lá em cima. na 
galharia das árvores. É um bando de guaribas, que nunca 
viu gei:ite, atraído pelos gritos de Alma. Vem ver que 
ruídos sao aqueles. Saltam de galho-em-galho,' com me
nos medo deles do que curiosidade de ve-los. Os machoes 
velhos guardando a vanguarda e a retaguarda; no meio, 
as femeas com crianc;;inhas mamando ou enganchadas na 
cacunda. Macacos jovens de todos os tamanhos saltam 
e urram por todo lado. Ouem dá os roncos mais medonhos 
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é o capelao do bando, um guaribao enorme, barbudo, que 
se exibe enroscado num galho pela cauda e agarrado a 
ele com as patas. Lá em cima ele balanc;;a o corpo no ar 
e urra um uivo sincopado com as duas maos que tapam e 
destapam a boca. 

Alma olha, estatelada.Jamais viu tantos animais juntos: 
animais selvagens, macacos. Macacoes enormes, gritado
res, urrantes. Mais ainda se assombra quando recebe o 
emplastro na testa. Sente o fedor da bosta e depois ve os 
guaribas cagando na mao e jogando nela. lsaías está Ion
ge, tora do alcance dos ti ros. 

Alma foge correndo para a praia, atira a roupa para 
os lados e cai na água insofrida. Ouer lavar-se, precisa 
com urgencia limpar logo seu corpo e seus cabelos do 
unto nojento e da catinga imunda daquela bosta fedentís
sima. Primeiro nada, impaciente, mergulhando, esperne
ando, e se alisando e limpando dentro d'água comas maos. 
Depois meio limpa e acalmada senta-se na praia para se 
estregar com areia e folhas. Mas logo volta a nadar e mer
gulhar e, outra vez, a se estregar, cheirando os tufos de fo
lhas esmagadas a procura do fedor persistente. 

lsaías, de volta, fica escondido na macega ali junto, 
olhando embu~ado. Poderia, talvez, achegar-se para se 
mostrar e olhar quanto quisesse. Mas nao. Tira algum gozo 
recóndito desta mirada. furtiva, roubada, envergonhada. É 
a primeira vez que ve, desde rapaz, urna mulher em pelo, 
nua, nuela, pelada. É a prime ira vez na vida ·que ve urna fe
mea despida, peludíssima, em armas. Seus músculos da 
coxa e dos brac;os tremem como se tivessem caimbras. 
Também os do pescoc;o, inchado, agoniado. Nao é desejo, 
talvez, mas talvez seja. Desejo estrangulado de espanto e 
susto, apavorado. Um homem e urna mulher sozinhos na 
praia imensa, deserta. 
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VERBO 

X 1sTo,acocorado ao pé da capela, prega hoje como 
toda tard_e. A voz rouca, o sotaque forte: 

Meus ir11laos, aquí estamos. outra vez, para a reza 
da noite. Eu com a boca e a palavra. Voces com o ouvido 
e o entendimento. Aquí estamos, meus irmaos, outra vez. 
Na frente ternos a bíblia sagrada, nossa salvae<ao. Mas te
rnos também, e precisamos ter, além da fé, a manha. Sem 
ela quem é que se salva? Manha com tino, com justi<(a; ma
nha sem perfídia. Deus Nosso Senhor abomina toda afronta. 

Descansa um pouco e continua, advertindo: 
- O traquina está aí mesmo, solto, no meio da gente. 

Mas Deus nos há de salvar: ternos o livro na mao e a fé no 
peito. Ternos também Perpetinha, com a vozinha virgem 
dela, chamando a Deus. pedindo, rogando. A mae dela, 
nhá Gueda, está aí sempre ao pé da gente. Seu Cleto, nao. 
Ele é crente antigo, mas o amor dele é pras vaquinhas. Elas 
comem pasto o ano inteiro. Parem pra dar mais vaquinhas 
a ele. Ele pensa que é criador. que cría as vaquinhas. Qual 
nada, sao etas que criam ele. Comem-que-comem o pasto 
de Deus e se multiplicam sozinhas para enricá-lo. Mas aí 
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esta nná ~ueda p'ra pedir por ele e Perpetin~a pra cantar. 
Mas alguem pode pedir pelo outro? 

Tenho pra mim que nap. Cada um está sozinho. Cada 
um tem que rogar com sua boca e seu cora9ao, lá dele. 
Cada um tem que purgar. Cada um tem que se salvar ou 
se perder. H.á quem pensa que minha palavra é desabusada, 
porque falea outro dia contra os ricos. Ainda agora torne '. 
a talar, reconhe~o. Mas é porque está escrito, está no li
vro, todos sabem. Está escrito que é mais fácil o camelo 
passar pelo buraquinho da agulha, que nem urna linha de 
costura, do que um rico entrar no reino do céu. E vejam 
bem, camelo é bicho maior do que vaca! Mas a verdade 
nao é esta só. Está aí seu Bob pra nos ensinar. A palavra 
dele, .Que ele leu ontem e que eu vou ter outra vez. é nossa 
luz. Está aquí : 

- Porque a quem tem /he será dado e terá mais. Po
rém, a quem nao tem, o ·pouco que tem /he será tirado. 

- Assim está escrito, está aquí! É a verdade inteira. 
Assim é. Ninguém sabe porque, ninguém explica. Mas é 
assim qu.e acontece aquí, agora, todo dia, toda hora. O rico 
enricando e o pobre penando. Pra mim, nisto está a mao 
do Demo, trapaceira, é a parte dele. É a mao do maligno, 
é o dedo do Demo, é o sinal do furtivo. O mundo é fazenda 
de Deus, ma~ o zelador, quem é? É o Diabo! Que é o que 
este livro nos ensina? Ensina tudo. Mas o que este livro 
mostra a quem sabe ver é a guerra de Deus contra o Diabo 
e do Diabo contra nós. Contra os homens e contra as mu
lheres. 

Abre o livro, procura o que quer, aponta a página e 
vai dizendo: 

- Vejam só esse velho Jó, se lamentando, chorando. 
Ele reclama, com toda razao, que Deus lan9ou contra ele 
a sua cachorrada. Que cachorrada era essa? De quem era 
a carga de caes? Do Demo, de outro nao podía ser! Eles 
deixaram o velho nu e acabado. Acabaram com a riqueza 
dele. Acabaram com a saúde dele. Acabaram com a fa
mília dele. Acabaram com a honra dele. Acabaram com a 
alegria dele. Só nao acabaram com a fé em Deus. Porque 
o velho Jó era um osso duro de roer. Nem o Demo, a man
do de. Deus, nem ninguém póde com ele. Eu nao pe~o isso 
pra mam, nem pe<(o pra nós, meus irmaos. Eu nao pe~o que 
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Deus nos mande a prova9aci, que lance sobre nós a sua 
cachorrada. Nao, nunca jamais. Pe90 é que Deus nos ~al
ve, que Deus nos livre e guarde. O que quero de Deus é 
a consola9ao, é o remédio para nossas doencinhas, é o 
ajutório para a nossa pobreza. lsto eu pe90 a Deus. Nós, 
coitadinhos de nós, nós, Deus bem sabe, nó~ nao podía
mos nem com o primeiro estirao da correría daquela ca
chorrada atrás. Mordendo as partes da gente, rasgando, 
deixando nu, escalavrando, sanqrando. 

Xisto le o efeito de suas palav.ras na cara de todos e 
continua: 

- A guerra de Deus com o Diabo está aí, todo dia, 
na frente da gente, dentro da gente. Dentro de mim, den
tro de voces, no íntimo. de cada um. Nós somos os coita
dos, sofrendo debaixo das garras de Deus e do Diabo . 

. T'esconjuro, esconjur:o dessa verdade torta. Mas é verda
de. Ternos de dormir com eta e jemos de com ela acordar. 
E vai continuar assim até o Juízo Final. Mas irá continuar 
sempre assim, no mole, pra nós, ou há de endurecer? 

Aponta outra página da bíblia: 

- Vejam aquí , está escrito: día chegará em que o sol 
escurecerá. A lua nao dará sua claridade. fí..s estrelas cai
ráo do firmamento e o céu despencará em peda9os. Entao, 
há de vir, há de vir o Filho do Homem, o Esperado. Virá 
montado no cavalo d~ nuvens, com todo seu poder e gló
ria. Resplandecente. E o Filho do Homem, o Rei dos Reis, 
o Neto de Deus. Há de vir quando desencantar. Pode a gló
ria de Deus nos salvar? 

Pára um pouco, toma fólego, mas, em vez de continuar 
falando, pede, afina!: 

- Vamos rezar, ó gente? Puxa, Perpetinha, puxa aque-
ta de Deus que há-de-vir, há-de-vir. 

S enhor todo poderoso ..... ..... roso, roso 
Aquele que era . .......... era , era 
Aquele que é ..... ..... qué, qué 
Aquele que há-de-vir .......... há-de-vir, há-de-vir. 

- Vamos a outra, Perpetinha. Aquela da morte fu
gida: 
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Os homens buscaráo a morte ........ a morte, a 
morte 

Náo acharao .. ...... .... acharáo, acharao 
Quererao morrer ..... ..... morrer, morrer 
~ morte fugirá deles .......... deles , deles 
Em VfJrdade vos digo ... ....... vos digo, vos digo 
Nao passará essa gera<;ao .......... ra<;áo, rar;ao 
S em que isso aconte<;a .......... te<;a , te<;a 
Passarao o céu e a terra .......... aterra, aterra 
Minha palavra nao passará ........ passará, passará . 

Faz outra pausa e, quando todos se perguntam se é 
hora de dormir, ele recome9a a prega9ao: 

- Deus e o O iabo estao muito misturados e muito 
apartados. Depende de quem olha. É preciso saber ver. 
Muito mais fácil é entreverar, confundindo tudo, do que di
ferenciar, apartando. Na verdade,. nenhum olho é tao vivo 
que veja sempre o bo.m e o ruim de cada coisa. O que todos 
vemos é a guerra sem fim e, nela, eles dois atracados. Eles 
juntos, se destro9ando, tao juntos que um e outro sao um 
bolo só, entreverado, misturado, confundido. O sol e o 
dia sao de Deus, a lua e a noite sao do Demo. Mas quando 
anoitece e amanhece sao urna coisa só. A noite embolada 
com o día, querendo nascer denfro dele. Ou o día já sain
do de dentro da noite que nao· quer se acabar. Deus e o 
Diabo enrolados, confundidos. Deus. e o Demo se comba
tendo, porfiados. O fogo é do Demo, a água é de Deus, mas 
quem é que pode viver sem fogo? Morre quem tentar. Se 
acaba quem quiser viver sem fogo. lsto é o que vos digo e 
rep ito. O Diabo está aí metido ern tudo, tudinho. Vivemos 
com ele nos cuidando, nos zelando, nos ofendendo, nos 
atrai9oando. Assim é, se voce deixar o fogo a toa ele quei
m a sua casa. Mas quem pode passar sem fogo? Quem se 
meter n'água, na confian9a de. que é de Deus, se afoga. 
Mas que"'! pode passar sem água? 

X isto pe de, outra vez, a Perpétua que abra a canto ria, 
cantando, eta sozinha, o Meu-Oeus-meu-Deus: 

Meu-Deus-meu-Deus 
Por que me abandonaste? 
Meu Deus-meu-Deus 
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Por que nao vens salvar-me? 
Meu-Oeus-meu-Oeus 
Nao atendes minhas súplicas 
Meu-Oeus-meu-Deus 
Dia e noite eu te chamei 
M eu-0 eus-meu-0 eus 
Te chamo e nao respondes. 
Meu-Oeus-meu-Oeus 
Por que me abandonaste? 

Continuaram cantando em coro. Agora Xisto puxa a 
reza e os demais entoam, todos juntos. Mas logo . pára a 
cantoria para talar da Besta-Fera que virá qualquer dia 
com a tenta<;ao maior. Virá, talvez, na forma de um padre 
vestido numa batina verde, distribuindo ter<;os de ouro. 
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MAÍRA-MONAN 

A NTIGAMENTE é o tempo do Sem-Nome e do seu ar
roto: Mairahú e Maíra. Este nosso tempo, dos homens re
feitos, é a era de ·Maíra-Monan: Deus-Defunto, e de Maíra
Coraci: Deus-Sol. Cada um tem seu mundo próprio. Maí
ra-Monan o dele, que é o mundo dos mortos-viventes. 
Maíra-Coraci o nosso, que é o dos viventes-mortais. Ne
nhum pode invadir o mundo do outro. Só nos eclipses, eles 
se confundem, momentaneamente. E entao é aquele hor
ror. Os mortos-viventes saem guerreando os morcegos 
eternos e, se sao feridos, morrem de urna vez para sempre. 
Os viventes-mortais, que se deixam envolver nessa guer
ra, nao voltam nunca mais. 

A guerra dos mundos come<;ou quando Maíra disse 
a M icura que era preciso enfrentar o p'ovo J urupari, os pre
diletos de Mairahú, o Oeus-Pai. Era mesmo preciso porque, 
só a for<;a, se podia tomar deles a noite para descansar e 
a flauta-vivente, jacuí, para dan<;ar, que Micura queria mui
to. Aproveitariam a ocasiao para trazer também a mandio
ca e outros mantimentos que só os juruparis tinham. 

Fizeram planos e saíram para a lagoa maior onde es
tava a aldeia do grande chefe Jurupari. Estiveram tempos 
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por ali, escutando e aprenden.do a música das flautas jacuí, 
que vinha do fundo. Observaram os percursos que os Juru
parís faziam todo dia danc;ando e cantando. Descobriram, 
por fim, um furo bem estreito pelo qual eles passavam, as 
vezes, da lagoa grande para urnas lagoas menores. 

Maíra fez, entao, urna canoa vivente que se remava a 
·si mesma. Era um boto emborcado, de barriga oca. Aí en
traram Maíra e Micura. Os Juruparís lá do fundo só viram 
aquele peixe grande a mais entre tantos, nadando por ali. 
O peixe-canoa foi até o furo e ali ficou . Maíra jogou dentro 
d'água os grandes cotos que tinha trazido para pescar ja
cuís. 

Esperaram tempos, muito quietos, até o dia que os ju
ruparis decidiram danc;ar outra vez por aquele lado e se 
meteram pelo furo adentro. Vinham muitos por dentro 
·d'água, tocando as flautas, cantando e danc;ando, distraí
dos. Quando viram, tres flautas-viventes, tres jacuís, ha
viam caído nos cotos e já tinham siqo apanhadas por Maíra. 
Os juruparis esparramaram água para todo lado, formando 
tamanho banzeiro que o furo se secava todo e se enchia 
outra vez de repente. Mas a canoa-peixe era boa mesmo 
para navegar e suportava qualquer pororoca. 

Nada de mal teria ocorrido se Micura nao quisesse 
pór a mao e tocar urna jacuí. Levou um safanao estremece
dor, tremendo, como o raio de dez piraques juntos, que o 
lanc;ou frouxo no ar e depois estrebuchando dentro d'água . . 
Os juruparis, pensando que era Maíra, caíram em cima dele 
para estra~alhar. Foi aquela agita~ao de águas borbulhan
do sangue. O que restou de Micura ficou boiando branco
so como urna pasta molenga de mandioca puba. 

. Maíra se zangou forte. Mandou a canoa sozinha levar 
as jacuís para a margem e caiu n'água ali mesmo. Os Ju
ruparís partiram para cima dele como um enxame, mor
dendo com as suas bocas de bagre, sem dentes, que nao 
cortam, mas e&magam e machucam muito. Ele só pegava 
a língua dos juruparis e puxava. Eles se estatelavam já mor
tos. Matou quantidades. 

Quando saiu na margem com o restinho da papa de 
gente que era o Micura, todos os Juraparis sobreviventes 
fugiam apavorados. Mergulharam para o fundo das águas 
e, só por vingan~a, despertaram a noite, que dormía lá des-
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de o princípio dos tempos. A noite subiu em borbulhas, es
pocando escuridao. Logo depois era aquele. negro negru
me que escurecia tudo, emudecendo os bichos que, de 
susto, nao falaram nunca mais, e apavorando os homens. 
Só os sapos e os grilos, que antes eram mudos, come~~
ram a gritar de espanto. Ali na beira da l~goa, na escun
dao da primeira noite, Maíra fez um fogu1nho para ver e 
para esquentar o que restava do irmao. Foi .refazendo-o 
devagar. Puxava primeiro de um lado, depo1s do outro: 
um bra~o: do bra~o, urna mao; da mao, os cinco dedos 
e em cada dedo sua unha. Assim refez inteirinho, até mais 

' • - A bonito, seu 1 rmao gemeo. 

J á refeito, chamou: . 

- Micura! 
Micura acordou, olhou espantado e respondeu: 

- Tó aqui , meu chefe, vim nadando. Os do~s ap!o
veitaram, entao, a escuridao e o pavor em q~e hav1a ca1do 
o povo Jurupari e mergulharam na lagoa ate o fundo. para 
procurar as roc;as deles. De lá trouxeram, para os ma1runs, 
mudas de muita planta de fruta, de semente e de batat.a, a.s 
melhores para comer cruas, cozidas ou assada.s: A pnme1-
ra que acharam foi urna espécie de urna palme1nnha boba, 
de tronco mole, sem galhos, de longas folhas dependura
das, que dá enormes cachos de frut~s compri~as, amare
las, enroladas em cascas finas, macias e face1s da gente 
descascar. Sao boas, cheirosas e gostosas, tanto P.ªr~ co
mer cruas, como fruta, como cozidas e assadas. Pnnc1pal-
mente assadas, com carne. 

. Acharam também urnas plantinhas elegantes, de tron
cos esgalhados, cinzentos, cheias de nós e d,e folhas pon
teadas e cobertas de nervuras. Dao urnas ra1zes grandes, 
grossas, suculentas com que se faz farinh,a, beiju e. min
gau. Cozida com peixe, é o melhor que ha. Mas, cuidado, 
ela tem urna irma gemea, venenosa de matar. Esta ~em de 
ser enxugada de seu sumo pec;onhento .e bem coz.ida, ou 
torrada, para tirar o veneno. Há quem ate goste ma1s dela, 
apesar de tao trabalhosa. 

No meio do roc;ado havia quantidades de urnas plan
tas esguias, verdezinhas, espigadas, de !olhas lo~gas como 
laminas, cobertas de penugem e que dao no me10 do tron-
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n co, na altura da mao de uma crian9a, umas espigas gra-,. , 
neadas que vem enroladas em palha. E o que há de bom 
para comer cozido ou assado, com carne ou com peixe. 

Por todo lado, na ro9a Jurupa~i, cresciam plantinhas· 
muito verdes, em cima de montezinhos de terra fofa. O bom 
delas sao uns graos doces que crescem nas raizes, dentro 
de caixetinhas. Sao boas, como nao há, para comer cruas 
ou torradas, principalmente para mastigar em viagens ou 
mesmo em casa quando dá fome. 

Assim foi que os mairuns tiveram mudas e sementes 
para plantar mandioca, banana, milho e amendoim. Os ve
lhos gostavam muito. Nós gostamos até hoje. Os manti
mentos dos Juruparis sao os melhores, principalmente a 
mandioca. Ela fica lá enterrada, crescendo. A gente só de
senterra quando é para comer. 

Maíra-Ambir, vendo a noite anoitecer o mundo in
teiro, compreendeu o que estava acontecendo. Olhou, en
táo, e descobriu com muita raiva, com verdadeira fúria, 
o que os gemeos haviam feíto com seus prediletos: os Ju
ruparis. Nao disse nada, mas come~ou a guerra ali mesmo, 
mandando contra Maíra os caes ferozes da guarda de 
sua morada, que fica do lado de cima do mundo, nas nas
cent~s do 1 parana. · 

Maíra pensou um pouco e, quando venceu o medo que 
era muito, mandou ~ontra os cachorros do pai as suas bor
dunas viventes. Elas saíam voando, diretamente dos de
senhos, para o ar e lá faziam aquele estrago. Daí a pouco, 
nao havia mais caes negros voando e rosnando, amea9a
dores. Todos caíam no chao e se transformavam em pre
gui9as, para nao serem reconhecidos. As bordunas, aca
bada a guerra, caíram também, transformadas em cobras 
que ainda estao andando por aí. 

Maíra-Ambir nao gostou. Mandou, entao, contra o fi
lho, o que havia de mais poderoso: Jaguarunouí, o Grande 
Tigre-Azul do tamanho do mundo. Maíra só viu surgir na 
escuridao do céu noturno aquele on9ao azul-negrusco, 
faiscando, furioso. lmenso. Ele rodava e descia devagar a 
luz do clarao que lan9ava dos próprios olhos. Vinha para 
acabar com ele, para acabar com todos, para acabar com 
tudo. Maíra chorava de medo. Micura estava também apa
vorado, mas pedia: 
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Ei, mano, nos salva. Voce fez tanta besteira ... 
agora veio esse bicho nos acabar. Salva sua gente, mano. 

Maíra olhava as gentes que ele havia acabado de re
criar e mereciam viver. lnventou entáo o arco e a flecha. 
Deitou-se rapidamente de costas, pegou o arco comos pés 
juntos, esticou a corda, estendendo as pernas e encolhen
do os bra9os, e foi atirando flechas para o alto do céu. A 
primeira voou, voou e foi pregar lá em cima, no alto da cuca 
do céu. A segunda voou até pegar no coice da primeira. 
Ele mandou a terceira contra a segunda e outra e outra e 
outras. Daí a pouco já se vía a vara de flechas pegadas 
urnas nas outras, descendo do alto do céu. Maíra conti
nuou flechando até que aquela corda chegou ali no pátio 
da aldeia. 

Subiu por ela para enfrentar, no céu, o Grande Tigre
Azul de Maíra-Ambir. Micura subiu atrás, entusiasmado 
de participar daquela guerra e sem nenhum medo. Era 
ignorante demais! Quando Maíra largou a vara de flechas 
e voou para cima do Tigre-Azul , Micura gritou: 

- Nao me deixe aquí , mano. Nao sei voar. 
Maíra voltou, pegou Micura pelo traseiro e soprou pelo 

cu até que ele inchou como urna bexiga e ficou flutuando 
no ar como urna enorme bola. Enquanto isso, o grande Ti
gre-Azul olhava, procurando entender o que sucedia. 
Quando viu aquela balota avan9ando amea9adora, voltou
se para persegui-la. Maíra aproveitou o engano e, de um 
salto, entrou pelo ouvido do tigrao adentro e come9ou a . 
estra9alhar os miolos e depois os miúdos do cachorrao de 
Deus. 

O Jaguarunouí de Maíra Ambir uivava de dor, sem sa
ber o que o atacava. Uivava como um louco, sentindo que 
seu cora~ao, o fígado, os rins doíam como se estivessem 
sendo dilacerados. E estavam mesmo. 

Micura entrou, entao, na briga. f lutuou para perto do 
Tigre-Azul, pós-se de costas e come<;ou a peidar aquela 
catinga insuportável , bem nas ventas do tigre divino. Ar
rasado por dentro onde Maíra acabava com suas entra- · 
nhas e por fora onde Micura atacava a tiros de peído, o 
Tigre-Azul foi perdendo as for9as até que se entregou, 
desfalecido, no espa~o . Maíra fez entao Micura entrar pela 
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boca do monstro. Lá de dentro, os dois come~aram a der
ramar sobre aterra o sangue do tigre pa.ra ser o vermelho; 
a bosta, para ser o verde, e os ossos, esfarelados, para se
rem o branco. Assim criaram as cores vivas que alegram 
o mundo. 

Quando terminaram este trabalho, do Grande Tigre
Azul sobrava .apenas a grande pele escura com seus luna
res prateados e os dois olhos imensos através dos quais 
Maíra-Ambir olhava o mundo. Maíra pregou a pele do Ti
gre-Azul no fundo do céu, com seus lunares que sao as es
trelas. Os olhos, nao podendo ser deixados a!i, espiando 
o mundo para o Velho, serviram, desde entao, de morada e 
vestimenta para Maíra e Micura. 

Mairahú, o Deus ancestral, viu que estava vencido, 
ao menos por enquanto. Nada havia de mais forte do que 
o Grande Tigre-Azul, para mandar contra Maíra. Recolheu
se, c;tesde entao, do lado de baixo do mundo, do lado dos 
mortos, e passou a ser Maíra-Monan, o Deus-Defunto. 

Maíra, o Filho, ao entrar no olho do Jaguarunouí abriu
se em luz e converteu-se em Maíra-Coraci, o Sol. Fez do 
seu irmao, Micura, o Lua. Os mai-runs, que olhavam daqui 
de baixo e viam com dificuldade, na escuridao da noite, a 
guerra de Deus-Pai e de Deus-Filho, ficaram ofuscados 
quando Maíra se tez sol e inundou o mundo de luz. Teme
ram morrer de tanta claridade. Cuando a noite voltou, se 
apavoraram ainda mais ao ficarem reduzido.s a luzinha do 
Micura. Mas amanheceu outra vez. E, desde entao, cada 
dia e cada noite se sucedem, o Sol e a Lua iluminanpo e 
alumiando este mundo nosso. É Maíra, é Micura que giram 
em sua ronda, sempre atentos contra urna cilada de Maí
ra-Monan, que pode atacar de novo, a qualquer momento. 
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lsAíAs sai pela praia com a linha e o anzol, o arco 
e as flechas, buscando comida, naquela hora da boca da 
noite. Perde de saída duas flechas, experimentando sua 
for~a e pontaria. Perde também um anzol e metade da li
nha, numa tronqueira submersa ali da margem. Volta de
pois de horas, já escuro, com um bagrezinho. 

- Fartura de comida nao há muita, né lsaías? 
Na manha seguinté vem a fartura. lsaías, já embarca

do, ve no fim da praia as marcas de onde urna tartaruga 
tinha saído do rio, para botar e enterrar os ovos na areia. 
Param, desenterram, lavam e comem até se fartar aqueles 
ovos molengas, sem cascas, mas tao bons cozidos como' 
assados. Levam também muitos, para come-los, sem sal, 
pelo lparana afora. 

Continuam navegando días e dias mais, rio abaixo, 
pela goela do lparana adentro. Urna beta tarde comem urna 
jabota de fígado gordo e carne doce, que lsaías encentra 
bestando na praia. Mas no outro dia voltam a comer os 
ovos duros e urna curimata, que ele conseguiu pescar no 
anzol. Come~am os días de fome verdadeira, embora sem
pre haja, cada dia, com que entreter a boca. 
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Ouando vio pelo canal lateral, o mais maneiro doEsti
rio Pequeno, lsaías ve, na margem, urna fumac;a esgar~a
da que sai de cima das árvores. Olha bem. Nao há praia. 
Ali é um desses pontos on.de a mata chega diretamente ao 
rio. Só pode ser Xaepe, pensa. Este é o limite do territó
rio deles. Melhor é nao dizer nada a Alma, nada. 

Mas é preciso a[Jdar mais rápido. Nem pensar em en
costar na margem. Eles estarao ali , a espera. Provavelmen-. 
te vários grupinhos escondidos na mata, mas se denun
ciando aos olhos de um mairum, pelos foguinhos que fa
zem, muito pequenos, imaginando que ninguém ve. Sem 
aquela fumacinha esgarc;ada em cima das copas das ár
vores, jamais eu saberia que minha morte está ali mesmo 
escondida. 

Sao os xaepes, ca~adores de gente. Ca~adores de fer
ram~ntas. Estao ali, na sua ca~ada. É preciso andar ligei
ro. E preciso por forc;a no remo e navegar bem no lombo 
da correnteza principal , no meio do rio. Sair, sair pra Ion
ge, pra muito longe. Quantas léguas os xaepes serao capa
zes de correr mata a tora, acompanhando urna canoa? Acom
panhando, acompanhando até que ela pare? Mas ele ja
mais pararía do lado esquerdo, do lado deles. Se parasse 
seria do lado direito. Felizmente os xaepes nao sabem re
mar. 

Ainda bem que tenho metade do dia pela frente. Direi 
a Alma que hoje nao podemos parar para buscar comida. 
A Missao nao está longe. Só vamos parar para dormir e 
nos lavar mais ou menos. Assim poderemos amanha, com 
a manha, chegar a Missao. ~ 

Os fiapos de fumac;a sobem pelas copas das árvores, 
que se debruc;am sobre as margens oo lado esquerdo. De
baixo, um grupinho xaepe, acocorado, assa peixes apanha
dos a mao nas locas das margens. A fumac;inha subindo 
da fogueira desenha feixes solares entre os troncos e os 
cipós, fazendo visível a luz que incandesce as folhas mor
tas do chao e translúcidas as folhas vivas dos galhos. 
Outros grupos estáo acampados adiante, a pequena distan
cia uns dos outros. Atravessaram dezenas de léguas de 
matas, andando sem descanso, para chegar aquele limite 
extremo do seu território; para acampar ali , de onde po
dem ver, as vezes, ainda que raramente, os poderosos ho-

204 

' 

~ 
t ,, 

' ' r 
~ 

} 
mena claros ou negros, enrolados em panos e couros, e 
armados de paus troadores. 

Para os xaepes, entre todos os povos de que eles sa
bem, nenhum desperta tanto interesse quanto esses donos 
dos espelhos e instrumentos supercortantes. Cada grupo 
que acampa a margem do lparana tem, ao regressar, his
tórias espantosas a contar. Sobre enormes canoas zunido
ras, desprovidas de remos que se movem velozmente es
padanando águas. Sobre bateloes carregados de rique
zas que navegam empinados por patuás zoadores. Sobre 
canoas que sobem ou descem a forc;a de remos, levando 
para lá e para cá tudo que é desejável no mundo. 

Uns poucos grupos heróicos voltaram trazando, tam
bém, as provas de suas fa~anhas : ferramentas pesadas 
em forma de cunha, ou leves em forma de peixe, ou mor
dedoras em forma de mandíbula. Alguns levaram para den
tro ~asilhames de lata, garrafas de vidro, invólucros de 
plástico. Ficaram célebres os grupos que conseguiram tra
zer um ou outro desses troféus que passam de aldeia a al
deia como supremos objetos de troca. 

Muitas vezes os xaepes tentaram aproximar-se dos 
homens estranhos. Mas eles sabem que é quase impossí
vel qualquer entendimento com gente tao furiosa. Em vá
rios anos de esforc;os só conseguiram elevar o número de 
vítimas das armas troadoras que furam de longe, matando 
através de ferimentos pequenos e fundos. Com extremo 
cuidado conseguiram aprisionar alguns brancos e pretos, 
mas eles sao tao brutos que acabam, quase todos, sendo 
mortos. Os primeiros cativos só serviram para provar que 
sua cor brancosa ou negra é natural e nao pintada, como 
supunham. Depois conseguiram apresar algumas crian
c;as e integrar na tribo urnas poucas mulheres que, de res
to, foram quase inúteis. Nao sabiam nada sobre a fabrica
c;ao das ferramentas e das armas. Nem tinham qualquer 
poder extraordinário. 

Nenhum grupo Xaepe, depois de empreender a peno
sa expedic;ao do lparana, quer voltar de maos vazias. Esse 
fracasso provoca um desprestígio insuportável frente aos 
grupos bem sucedidos da própria tribo. Ali ficam, por isso, 
todo o tempo possível , quase até o fim do verao, a espera 
da oportunidade de cair em cima de alguém, num encon-
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tro feliz. Assim se provem de instrumentos de metal. Mas 
sio tao raros e tao preciosos que sao usados até desgas
tar-se completamente. 

Alem dos grandes instrumentos como as facas, os fa
coes e machados, as enxadas, eles conhecem anzóis, co
lheres e garfos de que conseguiram uns poucos. Um grupo 
levou urna tesoura que é ainda a única e lhe dá enorme 
prestígio. Outros levaram panos e sapatos que nao tive
ram utilidade. Experimentaram também tomar aguardente 
e comer sabao, mas acharam ru im. O sal e o a~úcar lhes 
pareceram melhores. Fósforos e pólvora provocaram um 
pavor que se difundiu por tudo que se lhes assemelha. 
Muitas outras pequenas coisas andam de mao-em-mao, 
de aldeia-em-aldeia, 'sem que se desvende sua utilidade: 
óculos, 1 ivros e coisas do genero, que só servem mesmo 
como troféus. 

O bando xaepé, acampado agora, ~o abrigo das ár
vores, é dos mais pobres. Só tem uns restos demeta1s.para 
servir de amostra do bom que sao. Por isso está mais inci
tado, do que quaisquer outros, pelo desejo de 09ter mais. 
Obter de qualquer modo, a qualquer custo. Tem como van
tagem urna mulher branca e um jovem negro, cuja captura 
custou ao grupo uma guerra. Neles deposita suas esperan
c;as, seja para ensinar .. lhe como se aproximar dos brancos 
e dominá-los; seja , se se oferecer a oportunidad.e, para 
trocá-los por ferramentas. A mulher é uma das esposas do 
chefe, mas, fora a cor da pele e a contextura dos cabelos, 
ela é indistinguível das outras mulheres. Como todas, tam
bém ela traz embutido no lábio inferior um botoque de ma
deira, grande como um pires. O negro, apesar de captura
do rapazinho, é um xaepe sedento de saqueio como outro 
qualquer. Tanto por sua utilidad.e como e sobretudo por 
seu valor como troféu. Especialmente importante para 
quem tem, como ele, a posic;ao de um estranho, de um ca
tivo de guerra, de um troféu. ele mesmo. 

Ali ao lado do fogo, ajeitando o peixe que assa, ele 
move com a- língua o botoque enorme, comentando cé>m os 
companheiros como atacará duramente os estranhos, as
sim que deparem com el~s. Os outros pedem que tenha 
calma, muita calma, porque é preciso observar, observar 
muito atentamente os estranhos, antes de atacar. Obser-
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var como fizeram alguns poucos grupos, exatamente os 
que tiveram mais exito. Eles também devem, primeiro, 
observar cuidadosamente. Só assim terao a possibilidade 
de um ataque feliz. 

O velho xaepé, que lidera o grupo, passa de bando a 
bando ouvindo os cochichos, recom.endando silencio e 
cuidado. Rep.ete a todos as mesmas instruc;oes, que te; 
nham calma, calma, que nada fa9am sem consultá-lo. E 
preciso observar longamente os estranhos antes de ata
car. Ouvindo, ao tonge, o toe-toe surdo de um machado de 
pedra sobre um tronco e adivinhando algum xaepé que 
abre uma colméia, lá se vai o chefe, com todo cuidado, pe
dir que parem aquele barulho. 

É o jovem negro que ve primeiro a canoa entrando no 
remanso do rio. O susto é tamanho que grita sem querer. 

- Eles!! Sao eles! 
Todos se vottam e imediatamente cobrem o fogo com· 

areia, o toe-toe do machado se cala, e todos se agacham 
nos arbustos ao longo da margem, olhando a canoa que 
desee. Veem nítidamente que na popa vem uma pessoa, 
na proa outra, ambas vestidas. Sao visivelmente da tribo 
dos estranhos donos dos metais. Cada grupo, cada ho
mem, cada mulher suplica, do fundo do peito, que se apro
ximem da margem, que venham, venham. 

A canoa, porém, segue inatingível, pelo meio do rio, 
acompanhando a correnteza que se abre numa larga cur
va, para além dos remansos fundos. Os xaepés olham a 
pequena Praia da Tapera l~go embaixo, acolhe'dora, onde 
da outra vez desembarcou e acampou o grupo de que fo
ram tomados a mulher e o menino. Mas a canoa segue na
vegando pelo meio do rio, aparentemente sem nenhuma 
intenc;ao da aproar ali. Já na orla da praiazinha .. para onde 
vieram correndo por dentro do mato, os xaepés olham pe
dindo, pedindo que sim, que venham .• que venham. 

lsaías fata com Alma: 
- Veja a névoa em cima das árvores. Haverá gente 

acampada ali? - E ele mesmo responde: - Nao, náo, 
náo há ninguém. Senáo a canoa estaría ali mesmo na bei
ra da praiazinha. Nao há ninguém. Vamos seguir adiante. 
Amanhá cedo ternos de atravessar o Estiráo Grande, o da 
corredeira; de tardezinha, com sorte, estaremos naMisslo 
de Nossa Senhora do ó . 
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EGOSUM 

NAo pode ser lembranc;a. Nunca estive lá. Jamais. 
Ninguém esteve. Entretanto me lembro bem. Vejo dentro 
de mim, recordo com toda precisao, aquele deserto gela
do e o vento furioso estremecendo a estac;ao espacial. Es
tarei louco? Creio que sim. Provavelmente sempre fui meio 
maluco. Pelo menos desde aquele dia em que pintei a água 
da cidade. Verde-parís? Permanganato de potássio? O re
sultado foi azul. Um azul-de-metileno que bem sei quanto 
azul é. Alguém disse que aquele pacote de quilo daria para 
pintar o mar. Veneno? A água do reservatório e a dos en
canamentos, esta eu sei, menino vi, sofrido: ficou perfei
tamente azul. 

A máquina mais complexa entao, e a mais fascinante. 
era a locomotiva da Central. Chegava cada noite badalan
do. apitando iluminada, pistoneando, bufando, cuspindo 
fogo e fumac;a; partia no outro dia de manha, engalana
da. Ah! viajar de trem. Entretanto ele jorrava todo dia uma 
multidao de gente e, ávido, engolia outra maior, no dia se
guinte. E ram os meus que iam ser baianos na vida, 
como eu. 
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. Anos meus desaflitos aqueles. Desinsofridos, desin
fel1zes, em que ~u era igualzinho a mim e me sabia. Hoje, 
qu~m sabe de m1m? Metade tenho refeita de madeira, meio 
pe1to com un:' brac;o, o direito, e a cabec;a inteira. Eu sou 
resto. ~o ma1~ ~abe Jesse que me desfez e refez, tirando 
pec;as 1ns~~st1tu1veis da criac;ao perfeita e inumerável que 
eu exempl1f1cava. 

Antes disso, muito ant'es, andei vestido em outros cou
ros, ocupado em outros trabalhos. Uns inenarráveis com·o . ' 
a v1agem dentro da cac;arola sideral em que naveguei en-
tre estr~las com Osear e Heron. Ali, na escuridao do fundo 
da panela plana e imensa, de ferro fundido, cac;ávamos e 
erámos cac;,ados. Procurávamós os homens sem cora~ao 
para sangra-los, mas com muito medo deles, que nos 
podiam sangrar também. E com muito cuidado para nao 
fer.ir QS homens com corac;ao. Nosso pavor maior, entre
tanto, era a esfera da memória que voava sobre nossas 
cabec;as, dizia Osear. Precisávamos saber onde estava 
para nao v0-la. Quem a olha apaga na mente toda lembran-
c;a. . 

Outros casos muitos, sei, mais narráveis. Ou seriam, 
se valessem a pena. Uns e outros tao verossímeis, agora, 
como .toda matéria de memória. Nisso se confundem. Uma 
jaqueira ao luar, último pouso dos seresteiros da noite na
quel,a. ci~ade minha. Um ~omem que pedala num órgao 
o of1c10 .funebre de Couperin e faz surgir do chao tripec;as 
de esquifes, pobres e neos. Ambos sao igualmente consis
tentes como matéria de memória. A jaqueira existiu é cer
to, mas já nao há, senao no meu peito. O homem, 'aquele 
q~e nao há •. sou eu. Ambos subsistem iguais na lembranc;a, 
sao esquec1mentos preteridos. Quem sabe deles sou eu e 
eu nao sei nada. 

, Mas nada disso vem ao caso. O importante aqui , .ago
ra, e lembrar como cheguei a ver o Avá que era Bororo e 
se chamava Tiago. Assim o conheci. O vi uma vez, emplu
mando os ossinhos da filha morta de bexiga. Estava mui
to consolado. declinando, no compasso certo, uma ladai
nha em latim. Anaca, ao contrário, nada tinha com funerais, 
nem era Bororo, mas Caapor. Companheirao muito queri
~o. Era baixinho, gordo, risonho. O mais parecido com um 
intelectual que eu encontrei num índio. 
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De tudo dava noticias, querendo saber mais: - E 
Uruanti, meu trisav6, voce conheceu? Voce viu? Onde foi? 
Cuando o vi pela primeira vez eu procurava, no meio da
quela indiada que Sé! falava tupi, quem estava gritando: 

- O quéi bói. O ráit maic. 
Havia aprendido aqueles berros com uns gringos que 

andaram filmando por lá. Ficamos amigos. Tanto que um 
dia, num gesto de ternura, me deu seu sangue. Foi assim: 
eu estava deitado na rede, olhando aquela gente viver sua 
vidinha de todo o dia, pensando e escrevendo, concentra
do. Ele estava do outro lado da casa, deitado com a mu
lher na rede. Ela lhe fazia cafuné, catava piolhos e os es
tralava nos dentes. De lá Anaci me gritou: 

- t saé, ne é apiay eté. 
Eu disse que· era verdade, que era assim. Estava mes

mo muito triste. Conversamos: ele de lá,eu de cá. Ele dizia 
que eu parecia estar ali na casa com eles, mas nio. Esta
va era longe, m'-'ito longe. Provavelmente com minha mu
ther ... Pouco depois veio deitar-se comigo, trazendo nos 
dedos bem juntinhos de sua mio canhota uma meia dú
zia dos seus piolhos mais gordos que aninhou na minha 
cabe~a. carinhosamente. 

- É pra mulher catar. 
Um amigio, Anaci. Tantas lembran~as tenho dele. 

Entre outras, o vejo rabiscando meu caderno para fazer 
de conta que escrevia: queria impressionar os parentes. 
Melhor ainda foi quando, depois de meses de isolamento, 
me chegou a última carga e nela o Quixote. Agarrei o tivro, 
me deitei na rede e comecei a ter e a gargalhar, como 
louco, devolvendo-me a mim. Quando pus o livro no chio, 
ele putou dentro da rede, agarrou o livro, abriu e come~ou 
a gargalhar também. Para Anaci aquilo era uma máquina 

. de rir. 
Aqueles meses de convívio inelutável da maloca, qua.:. 

se me enlouqueceram. Só na prisio das quatro paredes 
me sentí assim contido e constrangido. Condicionados a 
viver em casas com muros e portas para nos isolar, para 
nos esconder. nao suportamos aquela comunica~io índia 
sem fim, de dia e de noite, vivendo sempre uma vida total
mente comungante. Eu as vezes fugia para me procurar 
pelos matos. O grave é que me danava, quando via que 
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mandavam . uns meninos atrás de mim, temendo que me 
perdesse. O! tempos meus longínquos aqueles em que eu 
me exercia como ge'nte, aprendendo a viver a existencia 
dos outros, mas sentindo-me irremediavelmente atado e 
atolado no fundo de mim. 

Ali sentí, pela primeira vez. o duplo gosto terrível do 
medo· e do desejo de morrer. Um homem pálido, infeliz, 
órfao do seu filho único, se declarou inharon. To'dos fugi
ram me arrastando com eles para deixar o raivoso sozi
nho na aldeia. Ele podía pór fogo nas casas se qursesse; 
matar os cachorros ; cortar os punhos das redes; arrom
bar os camucins e ·fazer toda a estripulia que precisasse 
até se acalmar. Pateava e esturrava no pátio, com o arco 
e a flecha a mao, pronto para atirar. Furioso como o guer
reiro na hora de sangrar o inimigo odioso. 

Eu, idiota irreparável, irresponsável sem remédio, 
,quis ver a cara dele. Fugi e fui me acercando devagar, com 
muitíssimo cuidado, por trás das casas. Quando saí no 
pátio, ao lado de urna casa, para olhar, dei de cara com o 
inharon. Estatelei! Ele também! Ficamos ali , um segundo 
ou um século, nao sei, nos olhando incandescidos. Quan
do me voltou o animo espavorido, me virei de costas e sai 
andando passo a passo, devagar, muitíssimo devagar, es
perando o coice da.Jlechada nas costas e desejando e te
mendo que víesse. E agora, pensava e dava um passo. Nao 
foi agora, mas agora será. E dava outro passo. Nada! An
dei assim, passo a passo, flechada a flechada, esperando, 
esperando, até chegar ao f_im da casa. Aí desimbestei en
tre duas casas e saí correndo para o meio do mato. 

Parei a uns cem metros, apavorado com o silencio do 
inharon. Teria eu desmoralizado totalmente o infeliz com 
minha burra curiosidade de·querer ver o ódio feroz de um 
índio desesperado? Afinal me reconciliei comigo ao ouvir 
o esturro forte com que ele retomava o seu papel de furioso. 

A fúria assassina dele, que a todos apavorava, a lou
cura feroz do inharon que um homem só pode e~ercer urna 
vez na vida, era urna fúria com regra. Era urna loucura lá 
deles. Nao se aplicava a mim. Assim entendemos ambos, 
eu e ele, suponho. 

Mas nao aprendi. Continuo pela vida afora querendo 
ver furiosos, cara a cara. Creio que só para depóis sair 
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~orrendo apavorado. Cuando tive, eu mesmo, que ficar fu
ri~so uma ~ez! me controlei e quase sufoquei tomado da 
tristeza ma1s ~11. Mas quando me veio a hora do medo, do 
medo derrade1ro, do medo feroz de saber, afinal, com cer
teza certa que s~u mortal e que viverei, doravante, de máos 
dadas com .ª m1nha morte; entáo, só entáo, percebi que 0 
urgente é v1ver. estou aprendendo. 
Qu~ dizer? Que calar, da golfada de amor? Corpo e Alma 

de tantas santanas que escorrem de meus recordos. Cuan
tas foram? Cuantas seráo? Dez, uma, nenhuma? 6 longos 
breves en~anos Q~e salgam a carne da vida. Salve. 

Grat1a plena. Ave. 

Um, d.ia diss~ que seria lmperador, para pasmo dos 
meus ~ud1tos. Nao ~~punham sequer, 'os inocentes, que 
meu re1sado é o do d1v1no, na antiga capela do Rosário. 

Min~s, aquela, há ainda ó Carlos e haverá, enquanto eu 
houver. E um t.erritório da .memória que vou recuperar, se 
o tempo der. Ali luzem, eu v1, barrocos profetas vociferantes. 
Entre eles um me fala sem pausa nem termo. É o da boca 
queimada pela palavra de Deus: lsaías. 
. . . Ó feros fogos que nao me queimam.· Quisera o fogo 
1nte1ro da verdade toda, eu que só conheci brasas fume
gantes e o gosto.de fel diluído no mar. 

. . ~~e. .mais .quisera, implacável, esse meu pobre cora~ao 
~nsac1avel? A bel·eza, talvez, se fosse um exercício livre, 
inocente, siberto. 1 mpossível? 

!ambém ~ prin<?ipalmente quisera a glória - como 
o ox1m. A glóna de ficar depois de mim, por muito tempo, 
cavalgando na memória dos netos do filho que nunca tive. 
Pe.rmanecer. Mas como? Nao sei. O que sei é da minha in
veJa enorme das vidas na morte dos meus dois amigos 
amados e apagados: Ernesto e Salvador. 

Ai vida que esvai distraida, entre os dedos da hora 
tirando da máo até a memória do tato dos meus idos. sÓ 
persistimos, se tanto, na usura da memória alheia, a vés
pera do longo esquecimento. 
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MAÍRA E MICURA 

• 

MAfRA-CORACI, o Sol, e seu irmao Micura-laci , o Lua 
descem as v:ezes, cá embaixo, para brincar de gente. Ma~ 
principalmente para sentir o mundo no corpo e no esp·íri- • 
to Mairum. 

Vieram também algumas vezes para reformar coisas 
que andavam mal. U ma delas foi para consertar urna bes
teira que eles mesmos fizeram quando roubaram dos J uru
paris as flautas-viventes - as jacuís - e as largaram a
toa. A noite caiu inesperadamente e, tendo que enfrentar 
logo o Tigre-Azul, nao decidiram a quem entregar as flau
tas e as plantas. As mulheres, muito sabidas, vendo ali na 
canoa-vivente as mudas e sementes e as jacuís, se apode
raram de tudo como se fosse delas. 

lsto criou muitas complicac;oes. As mulheres usavam 
as flautas para apavora~ os homens e obrigá-los a cac;ar e 
pescar sem d~scanso. E verdade que a comida principal 
elas mesmas t1ravam das roc;as novas. Mas nao era como 
agora. Um homen:i pode hoje em dia sair por aí cac;ando, 
pescando, passannhando, furando mel, porque as mulhe
res colhem a mandioca e preparam os beijus para todos. 
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Quando ele volta da ca~a, cansado, fica uns dias na-rede, 
descansando e comando beiju com carne. Nao ·era assim 
nao. 

No tempo em que as mulheres mandavam, todos esta
vam semp.re aflitos na produ~ao, que nem agora os caraí
~as. pobres . . os homens nao podiam mais com aquele ca
t1ve1ro, quenam folgar um pouco. Queriam ao menos só 
ter qu_e sair urna vez por día para trabalhar. Podía ser de 
manha ou de tarde, na ro~a, na pescaría ou na ca~a, mas 
que f?sse urna só coisa cada dia. E queriam d.escansar bem, 
d~po1s de urna cac;ada grande, comendo beiju e bebendo 
m1ngau. 

As mulheres achavam boa essa lei e nao queriam mu
dá-la. Também, pudéra, eram elas que usavam os adornos 
mais belos. Eram elas que se mais pintavarn de urucum e 
jenipapo. Eram elas que mandavam e descansavam. Os ho-
mens serviam e suavam feíto idiotas. · 

Tudo isto porque elas tinham as grandes flautas jacuís. 
C?s homens nao podiam ve-tas; se vissem, elas diziam, se
nam estuprados no cu pelas,lautas jacuís. Viviam apavo~ 
raqos, os coit~dinhos. 

lsto durou muito tempo, muito, muito tempo.Até· odia 
em que Micura, o Lua, achou que nao podia mais, que as
sim estava ruim demais. Combinou entao com Maíra a 
forma de garantir o poder aos homens. 

Maíra, o Sol, fez um enorme zunidor em forma de pei
xe que, girando no ar, produzia um ronco medonho. Foi 
para a aldeia rodando aquele peixe de pau sobre a cabe~a. 
As mulheres, atordoadas com a terrív-el zoeira, deixaram 
de tocar flauta e de ·cantar. Oepois, aterrorizadas, fugiram 
do baito para dentro das casas. Aí os hómens, que já es
tavam avisados, saltaram nas jacuis que elas tinham lar
gado no pátio e se apoderaram delas ~ do baíto, que p~ssou 
a ser a casa-ctos-homens. Ali aprenderam com Maira a 
amansar e tocar as flautas-jaculs e a zoar o zunidor. Hoje 
nós mandamos, ternos os melhores enfeites e nos pintamos 
mais que elas com urucum e jenipapo. 

As mulheres sabem que n~o podem mais ver as flau
tas jacuts. Sabem, princ-ipalmente, que nao podem ver e 
iamais viram o zunidor de Maíra. Aquela que um dia olhar 
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um anhangá zunidor será estuprada por todos os homens 
até morrer. 

Os velhos falam as vezes de um bando de mulheres 
que nunca aceitou o mando dos homens. Elas abandona
ram as aldeias e andam sem parar, guerr~ando para ar
rebanhar mais mulheres e roubar homens. E fácil reconhe
ce-las, porque para atirar melhor com arco e flecha, elas 
nao deixam crescer o seio direito. As mulheres que arre
banham sao incorporadas ao bando. Os homens elas usam 
para foder e reproduzir-se e depois matam e comem. Ma
tam e comem também os f ilhos machos que parem. 

Nao há perigo maior para um hqmem do que deparar 
com ~ma mulher guerreira. , . 

E bom viver como ensinou Maíra. As vezes pensamos 
que ele gosta mais dos caraíbas, mas a culpa bem pode 
ser nossa. Como nós só queremos rede e bubuia, ele deu • 
a outros a obriga9ao de trabalhar duro, sem sossego, fa-
zendo coisas. Nós nao tomos fe itos para isso. Somos bons 
é para namorar carinhoso e sururucar demorado. Também 
somos bons para a companheirada, porque nos vexa muito 
guardar as coisas com sovlnice: gostamos de dar. E nao 
nos atobamos. Mulher está aí mesmo para ·a gente namo
rar quando _quiser. Amigos também há muitos para conver
sar, para jogar, para lutar. Comida, que é bom, nunca há 
de faltar. As ro9as todo ano dao bastante mandioca e o 
peixe e a ca9a nao hao de acabar. 

O melhor das cria9oes de Maíra é que sempre nas
cem crian9as para a gente com elas brincar, rir e criar 
com amor e paciencia. É bom demais também pintar o cor
po bonito de cores, passear, nadar, dan9ar, beber cauim, 
cantar e dar risada. E assim que gostamos de viver. É as
sim que Maíra gosta de nos ver. Até trabalhar moles deva
garinho, nao é ruim, sobretudo se nao for na hora do sol 
quente. 

Melhor ainda é descansar, deitar com mulher na rede 
de barriga cheia, dormir e sururucar demorado. Depois sair 
por aí para poXi-poxar juntos lá no mato e sururucar outra 
vez, se der vontade. Assim fazem Maíra e Micura quando 
andam por aqui. É a alegria de viver do povo Mairum. lsto 
quem nos deu foi Maíra. 
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O BUCHO 

O barquinho com as duas almas resumidas dentro 
dele avan9a sem siso pelo funil das águas revoltas. Ale
gre desee, vertiginoso, pela· estreitez bramante da Corre
deira da Angustura. De repente se ve no pélago medonho: 
a catarata das águas loucas descendo a correr, apertadas 
no veios abertos entre pedrais, esbatendo, refulgindo ; bran
quíssimas, espumantes. Páramo e turbilhao de águas ge
mentes sobo anil de um céu tranqüilo. 

. 
Sobre elas a canoinha salta solta e fragua mais sus_pen .. 

sa no ar do que pegada na pele desfeita das águas vora
zes. Ela, aflita, a alma querendo sair, apavorada, da prisao 
daquelas carnes trementes. Ele, brioso, de pé na proa, 
com o arco na mao, para nada, quer salvá-los do insalvável, 
se o destino desistir de remar sozinho conduzindo a canoi
nha a salvo, salto a salto pela cachoeira tormentosa. 

Lá vai ela voando em seu ímpeto insensato. Agora 
gira, bravia, sobre si mesma, enlouquecida no meio da vo
ragem feroz do redemoinho. Com a popa voltada para fren
te, voa para arremeter-se e arrebentar-se, com estrondo, 
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em mil frangalhos sobre o pao azul de pedra, ali ofereci
do, no meio do sumidouro. 

Alma e lsaías, olhos cerrados de espanto e abandono, 
só dao notícias de que a pedra se desfez no ar, talvez ; ou 
que a canoa saltou por cima dela, valente ; ou, quem sabe, 
desbordou grac;as a um golpe mestre da varazinga dado 
sobre o pedrao no lugar preciso, com a inclinac;ao exata 
e no justo instante. 

Abrem os olhos pasmos para se verem voando, mila
grosos, sobre o canal das águas ferventes, já com a popa 
e a proa onde é devido. Saindo rápidos da catadupa. 

Passado o temor dos medos que ficaram no couro, 
tentam rir da corredeira e de si mesmos. lsaías comenta 
que ela matou mais gente que a maleita. Comec;a logo a 
reconhecer e a mostrar a Alma velhas coivaras que conhe
ceu menino. Estao chegando, afinal. 

Foram muitos días mais de viagem do que supunham. 
No total , quatro vezes mais do que previu Antao. Mas che
gam, afinal, as águas da Missao. Logo abaixo da Corredei
ra .de Angustura, encontram um barco em que descem, re
mando, quatro meninos mairuns, acompanhados de padre 
Cirilo. As duas canoas se juntam no meio do río e navegam 
lado-a-lado, por algum tempo. Os meninos, que voltavam 
de um passeio ao ro~ado velho, identificam lsaías e come
~am a tagarelar alegres, em mairum. 

Padre Cirilo e Alma nao entendem nada, mas acom
panham as risadas com gosto. Também pouco falam um 
ao outro. Alma ganha bananas e favos de mel. Adiante, 
se afastam, porque padre Cirilo, podendo navegar mais 
rapidamente, quer adiantar-se para anunciar a visita. 
Está também muito excitado com a notícia de um grupo 
Epexa na Prainha do Tapera, acima da corredeira. 

Chegam no meio da tarde ao porto da Missao: deser
to. Mas lago vem ao seu encontro dois irmaos leigos: frei 
Benvenuto, ainda jovem, e o velho frei Cipriano, que conhe
ce lsaías. Levam as bagagens. As valisas dele e ele junto, . 
para a casa dos padres. As malas dela e ela também para 
o quarto de hóspedes da casa das freiras. 

Cama com lenc;ol e cortinado, pía, sanitário , chuveiro, 
sabonete e toalha de enxugar. É um luxo aquilo. Depois, 
refresco de maracujá, mandado pelas freiras, serv ido no 
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quarto. Mais tarde, chá com bolo e bolac~as e o aviso de 
que devem descansar dos atropelos da v1agem; de ~ar~e
zinha serao chamados para conversar. Ela com as 1rmas. 

·Ele, com padre Ludgero, o diretor. 
· lsaías, pregado na janela, se esforc;a por reconhecer 

a velha Missao. Cresceu nesta casa, mas a mata recuou 
para longe e os arbustos plantados entao, eucaliptos, sao 
árvores agora. Tudo o mais cresceu também: casas nova~ 
e a capela que é toda urna igreja a Noss~ ~enhora do O 
ou Nossa Senhora de Mosaingar, como d1z1am os velhos 

. . , . 
m1ss1onaros aos ma1runs. 

Mas tudo parece vazio, deserto. Onde a meninada do 
seu tempo? Vira, no río, aqueles _quatro garotos e, ag?ra, 
contara sete gurias andando em fila para a capela. Senam 

, ? so esses . . 
Antecipa as dificuldades da conversa com o padre 

Vecchio . . Ele estará muito velho, quase oitenta anos. Como 
iniciar? "Boa noite, meu padre, sua ben~ao"? Nao, é p~u
co para tanto tempo. "Aquí estou de volta, padre V~cch10, 
me abrace" . Também nao, soa sol ene, pomposo. So abra
c;á-lo e pedir a benc;ao? Nao, é pouco. Meu Deus, pensa, 
que importancia tem tuda isso? Pa~a que me ~reo~upar, o 
importante será a conv~rsa, depo1s, as .expl1cac;oes: por 
que nao tomou as ordens em Roma? Falana da amarga ~?n- . 
versa final com o representante da Ordem, em Brasilia? 
Evoca seu próp,rio rompante f~nal: eu vou, padre, o se~hor 
queira ou nao. E minha terra. E minha gente. Eu vou! D1sso 
a notícia terá chegado aquí? Doeria muito ao padre Vec
chio e também ao padre Aquino. Qu~ será dele, com s,ua 
obsessao de escrever e continuar reescrevendo, ano-apos
ano, o Manual de Etnografía Mairum com ~ais detalhe~ e 
mais sabedoria que qualquer outro? Sabena padre Aquino 
a metade daquilo sobre seus calabreses? 

lsaías ajoelha-se no chao do quarto para buscar den
tro de si outra vez o que nao ve lá tora. Quer meditar sobre 
o sentid~ de tudo 'o que fez. Seus anos de menino vividos 
ali. Aquela opc;ao, a primeira consciente: o pass_? ao sacer
dócio. Qual o sentido? Joelhos pegados n.o chao, c_omec;~ 
o rito habitual. Primeiro, lavar a mente com invoc~c;oes ~te 
deixá-la em branca. Oepois, com coragem, abrir o pe1to . 
e soltar os caes da dúvida para a argüic;ao. Desde Roma 
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cumpre o velho rito. Mas ag?ra_ necessitava do diálogo 
com Deus. Ele e D~us, sós. Ja nao distante, como última
mente, mas comunicados na paixao exacerbada pelo re
gresso. 
_ Deseja e espera que neste quarto novo da velha Mis

s~o, mesmo vaz1a, Deus esteja mais presente do que ao 
pe do catre, na cela do convento romano. 

Tremens fétctus sum ego et ti meo 
Exsintábunt Domino ossa humiliáta 
·· ··· ········ ···· ·:·· · · ··· · ·· ·· ············ ·· ············· ·· 
De profúndis clamávi ad te, Dómine 
Dómine, exáudi vocem meam 
Et clamor meus ad te veniat 
............................................................ 
Miserére mei, Domini 
Quóniam ínfirmus sum 
Saname, Dómine 
Et anima mea turbate est va/de 
Sed tu, Dómine, usquequo? 
············ ··· ···············•··········••·•···••••··· 
Te ergo quaesumus 
Ab occutis meis munda me Dómine 
Et ab aliens parce servo tuo 

Meu Pai·, ~ada aqui me fala de ti. Só as árvores e os bi
cho.s co,mo criaturas, porque criadas. Eu também estou 
vaz10, so. Regresso com as cinzas da minha brasa arden
te. C~m essas e.in.zas tri.as a quem posso incandescer? Ai 
~e m1m 9ue esfne1. Pare1, meu Pai. Na verdade, morri. Mor
n há mu1to tempo. Sou a sombra de mim mesmo, ajoelha
da, perscrutando. Que resta de mim? Sou apenas a teste
munha do .m~u f~acasso. Mas por que fracassei? Me falta, 
acaso, res1stenc1a para o sacrifício? Nao, essa eu tinha e 
tenho. Talvez demais! Faltava em mim e falta ainda é furor 
para servir a ti, s?· por ti. Sim, meu Pai, desse furor apaixo
nado, só conhec1 u~ arrem~do. Aquele que usei até hoje. 
Aquele de que me ahmentana se me fizesse sacerdote: um 
sacerd,ote profano. A palavr~ de Deus sairia de minha boca, 
como agu.a de outra fonte. Agua que nao me lava, que nao 
aplaca m1nha sede. Teria sido a falta de desejo humano 
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de fé1icidade? Sim, também isso me falta. Sempre pensei 
que o homem feliz é um idiota. Fracassei só, meu Pai, ou 
frac·assaste comigo? Nao és Tu o Deus, que te encarnic;as 
sobre a presa, quando a queres salvar ou quando a que
res provar? Nao és Tu, meu Pai, quem te encarnic;as, sobre
tudo quando a urna alma queres perder, para salvá-la? Por 
que nao Te encarnic;aste sobre mim? Estive sempre seden
to de ser o pasto de Tua fúria divina. Teria pecado contra 
Ti, mas do fundo da perdic;ao -ressurgiria, renascido. Man
tive a minha pureza, meu Pai , mas estou seco. Bem sei 
que Deus se ri dos inocentes que se desesperam por 
amor a Ele. Eu sou o inocente. Tu, meu Pai, me viste so
luc;ar e nao me socorreste. Será tempo ainda? Serei salvo? 
Senhor, sinto, pesando sobre meu peito, a pedra do Santo 
Sepulcro. Cristo nao ressuscitou para mim. Estou seco. 
meu Pai, como a fonte que secou sozinha no deserto, sem 
matar nenhuma sede. Tu renunciaste a mim. Eu tam
bém renuncio a ti. M inha vergonha, antes, era o meu or
gulho: pensava que conduzia no peito, como um luzeiro, 
.a Tua marca. Sabia que a conduzia. Meu orgulho agora é 
minha vergonha: é saber que sempre estive vazio de · Ti, 
porque esta é a Tua vontade. Era poúco o que eu tinha 
para dar, agora é nada. Sempre fui o artífice de mim mes
mo. Eu era a minha obra. Agora sei que era urna moeda 
falsa. Minha santidade era urna vaidade. O sentimento de 
que necessitavas de mim, um engano. Agora sei que para 
Ti nao valho nada. E Tu, que vales, agora, para mim? Valho 
alguma coisa para alguém? Por que continuar esculpindo 
esta minha estátua de murta? Para quem? A verdade do 
homem nao é o sacrifício, mas a dor. Nao, toda dor é inú
tiL Mesmo a nao procurada. A verdade nao será, por aca
so, o amor? Mas, que é o amor? A verdade do homem é sua 
sina de viver. A vida nao tem objetivo, mas também nao tem 
pre~o. Qualquer vida vale a pena, o importante é a von
tade de viver. Viver pagando o imposto da dor, do amor e 
da morte, mas viver. Viver para fazer com a vida o que se 
oferecer. Mas oferecer a quem, a Ti, meu Pai? Que posso 
eu dar? Eu, só! Eu, ninguém! Eu, nada! Nao somente Tu, 
ninguém me necessita, nem eu mesmo. Só me resta morrer, 
buscar a morte com minha vontade Mairum? Nao, ela está 
dentro de mim dizendo que hei de viver, que a vida é o 
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único bem. Meu morrer seria outro gesto no diálogo con
tigo , mais urna afi rmac;ao vazia, outra negac;ao débil. Só 
resta deixar-me viver, para ninguém, para nada. 

/Rex tremendae magestatis 
/ . 
/ Qui salvandos salvas gratis 

Salva me fans pietatis 

Eu só tenho a mim e a Ti , meu Pai. E isto é terrível. 
Minha oferenda a Ti sou eu. Agora sou eu que me rio de 
Ti. Rio chorando, meu Deus. Aqui está a Tua frente a Tua 
obra, em oferenda, tal qual a fizeste. Toma! Comunguei 
mil vezes Teu corpo, Teu sangue; comunga-me Tu, agora, 
comunga-me a mim, em espírito. Nao valho a pena, meu 
Pai, bem sei. Minhas virtudes sao os buracos vazios dos 
vícios que nao tive, nem poderia ter tido, ainda que quises
se. Nao me acuses, agora, de alimentar-me do orgulho 
desta minha humildade. Só isto me resta, meu Pai. Estou 
oco, oco e opaco. Esfumac;ada está minha alma e nunca 
necessitei tanto estar lúcido diante de Ti. Preciso de toda 
lucidez aqui e agora, Deus meu. Devo, outra vez, exercer 
minha opc;ao. Livre opc;ao? Opc;ao só minha, responsável! 
Tenho tudo diante de mim, permitido. Posso tomar qual
quer rumo. Nisso está meu risco. Tenho o arbítrio de mim 
mesmo, tenho a liberdade de tomar qualquer caminho. O que 
nao tenho, meu Pai, é meta,· é alvo. Alvo que seja meu ou 
que seja Teu, mas alvo a que me possa dar, inteiro. Estou 
no meio da encruzilhada. E a partir de mim que os cami
nhos se abrem. Qual o meu camiriho? Qual a minha porta? 
Torcí caminho ·pela vida afora para seguir caminhos alheios, 
a meu pesar. Para onde vou, agora, que vou com meus pés 
e minha vontade? O martírio, se me fosse dado, seda o mais 
fácil, o mais doce e gratificante. Mas nao o merec;o. A ac;ao 
pastoral , sem esperanc;a de martírio, nao seria um cami
nho, seria urna rotina. E por que nao o sacerdócio como 
ministro de Deus, junto ao meu povo? Para onde eu o con
duziria? Por que nao seguir as pegadas do padre Vecchio 
para talvez, se tiver sorte, construir outro lsaías como 
eu? É de rir. Só eu, meu Pai, posso saber em toda a sua me
dida, o quanto isso é pouco: é nada. Por que toda a Ordem 
se alimentou de mim, por tanto tempo? Talvez porque viram 
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em mim a capacidade de erradicar todas as erva~ dani
nhas que os Mairuns tinham n~ alm~. As ~ue c,ult1varam 
em séculas e séculas de heres1a. Nao sab1am e que, no 
lugar delas, náo plantavam na~a. Enchi '!'eu, peito de fór
mulas. Fórmulas de amor a Tt, meu Pa1 , formulas ocas. 
Aqui estáo todas elas na ponta da língua. Sei todas de 
cor, mas apenas com o cor da mente e da boca. Meu cora-
c;ao está seco. 

Ultionis ... Remissionis ... Rationis 

Agora sei, compreendo bem: só os· santos-homen.s 
podem despojar-se de tudo, até de si mesmos, e construir 
em cima. Só os santos-homens podem viver n? desamparo. 
Nao sou santo mal sou homem. Preciso de ajuda, de com
preensáo, ainda que eu mesmo nao m~ compreenda. ~or 
longo tempo me alimentei dos que s.e allmentav~m de m1m. 
Viví de ser o projeto deles. Este fo1 o r:neu proJe~o. ~esse 
transe exaltei todas as minhas virtudeztnhas. A_s 1nfle1 tan
to que acabei com elas. Todos viviam a louva-Ias. Ag,ora 
que desincharam, aí estao caídas, murchas: .Sao equ1vo
cos, logros tao evidentes que n~m me a,n1mo ~ l~me!l
tá-las. Que será de mim, meu Pa1, que sera de . m1m. Nao 
me abandones agora, nem atices mais sobre m1m os :eus 
caes ferozes. Eu nao suporto. Abenc;oa~me, meu Pa1. Eu 
nao merec;o, nem creio talvez, mas preciso ~a Tua grac;a. 
Agora mais que nunca, agor~ ou_ nunca. Agora que devo 
optar outra vez, diante de T1, nao, me des~mpares, me~ 

, Pai. sou 0 pobre menino-índio, Ava, que sa1u de casa ha 
tanto tempo e está outra vez na ante-sala. 

Preces meae non sunt dígnae 
lsaías é interrompido na sua meditac;áo ,Pelo leve to~ 

que de nós de dedos na almofada da porta. E o velho fre1 
Ciano que vem chamá-lo para ver o d1retor; ~adre L~dg_e
ro 0 receberá na sala nobre do novo edif1c10 da M1ssao 
da Nossa Senhora do 6. 

_ Boa tarde, senhor lsaías. Que Deus o abenc;oe. 
Tenha o senhor boa estada entre nós. . . 

- . Boa tarde, padre Ludgero. Deo-gr.at1as, aqu1. estou 
as suas ordens. Onde está o padre Vecch10? Gostana tan-
to de cumprimentá-lo! 
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- Logo, senhor lsafas. Temos antes que conversar. 
O senhor sabe que, agora, sou o diretor da Missao. Quero 
que saiba também que tivemos noticias de Roma: da sua 
desistencia. E também de Brasilia: da sua insistencia. 

- Que resta para falar, padre-diretor? 
- Muito ou pouco, o senhor é quem sabe. Quero ser 

claro e conciso: a escolha, mais uma vez, está em suas 
maos e por minha boca fala a Ordem. O senhor pode vol
tar a nós, ao sacerdócio .. A Ordem estará sempre a berta, 
a sua espera, sabedora das suas virtudes. Pode também 
voltar ao mundo, com seus méritos: as línguas que fala, 
os estudos que fez, com proveito. Nao lhe será difícil ini
ciar carreira como leigo. Nós mesmos, em nossos colé
gios, o acolheremos com agrado, na qualidade de profes
sor. Será o que o senhor quiser. 

- Tudo, menos a Missao, nao é padre-diretor? 
- Nao. Estamos recebando o senhor como hóspede. 

Já que veio, o senhor pode ficar os dias que desejar. Até 
pode, se quiser, ir a aldeia visitar seus parentes e regres-
sar. · 

- Obrigado, padre-diretor. Muito obrigado. S~rei 
hóspede da Missao, como o senhor disse, por alguns dias. 
Poderia, agora, ver o padre Vecchio? 

- Desceremos juntos ao seu encontro. Ele passa a 
tarde · com o padre Aquino naquele caramanchao em 
frente da capela. Nao seria demais pedir piedade ao se
nhor, seu lsaías, para a velhice do padre Vecchio? 

É penoso para todos o reencontro com os velhos pa
dres e com as freiras mais antigas. M~s logo as relac;oes 
se distendem. No segundo dia, lsaias _senta-se, com natu
ralidade, no caramanchao com os dois velhos. Falam. de 
quase tudo, mas bem pouco de cada coisa. Os assuntos 
mal tocados se esgotam. Entre os tres pesa somente o te
ma jamais referido: a desistencia e a insistencia. Mas ele 
pulsa em cada apreciac;ao. Padre Vecchio, fazendo mila
gres para mostrar a lsaías a sua compreensao, seu per
dao, torna tudo mais difícil. Padre Aquino, controlado, 
olhos postos nas emoc;oes do velho missionário, afasta 
discretamente os escolhos. 

Sentados debaixo da latada de maracujá, tomam o 
chá com biscoitos da irma Canuta. Veem entrar na capela 
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os meninos, com padre Cirilo a frente; e as meninas, com 
sua preceptora, a irma Ceci, para a reza da tarde. Assim 
foi até ontem. Hoje mal se sentam, olhando a fileira de me
minas que avanc;am entre os canteiros para a capela, quan
do veem surgir quatro velhas índias, maltrapilhas, que vi
vem na praia da Missao, gritando: 

- Avá, Avá Uruantaremui 
E continuam berrando na sua língua um discurso apo

plético. lsaías desee os degraus, querendo abra9á-las, 
acalmá-las. Urna se acocara, chorando. Mas as outras con
tinuam apostrofando. Agarram os próprios seios, caídos, 
secos e os balan9am. Levantam· as saias e manuseiam as 
próprias coxas, apalpando as pelancas muxibentas, xingan
do. A fileira de nJeninas se desfaz, quando as velh-as atacam. 
Mas elas agarram duas delas, que se defendem, alucina
das, enquanto as velhas índias lhes rasgam as roupas, mos
trando seus carpos descarnados a lsaías, urrando furio
sas, na berraria mais medonha. 

Alma, que desaparecera todos aqueles dias, nao sen
da vista nem na missa da manha, surge também, junto com 
as freiras atraídas pela gritaria, todas perplexas com o es
candalo incompreensível. 

Padre Vecchio leva as maos a cabe9a e tapa os ou
vidos, chorando. Pa(jre Aquino corre de um lado para 
outro. A irma Canuta se agarra as xícaras e ao bule, como 
se tivesse medo de perde-los. A confusao cessa, de repen-· 
te, com as ordens ríspidas e os gestos enérgicos do padre 
Ludgero. lsaías é mandado para o quarto, os catecúménos 
para as suas casas. ·Nao há reza. Urna hora depois, o di re
tor entra no quarto de lsaías. 

- O serihor viu, sua presen9a aquí é insuportável. 
Pe90-lhe que viaje amanha mesmo. Mando levá-lo a aldeia, 
a Naruai, onde quiser. 

- Vou para a aldeia. E dona 'Alma, o que decidiram 
a seu respeito? 

- Ela regressa também amanha para Brasilia. Farei 
acompanhá-la até Naruai. J á pedí o aviao. 

- Esta é a vontade dela? 
- Aqui nao ficará, em nenhuma circunstancia. Se 

quiser tomar outro rumo, o problema nao é nosso. 
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EXUMA<;AO 

PRoss1Go meus registros provisórios com vistas ao 
competente relatório da missáo de que fui incumbido por 
Sua Excelencia o Senhor Ministro. Procedi ontem, afinal, 
a exumaGao da defunta para o exame do corpo de delito. 
Se é que se pode falar assim dos ossos limpos, bizarramen
te dispostos, que me foi dado recuperar e examinar. Mas 
vamos por partes. 

Saímos cedo daqui do Pesto, no batelao do seu J uca, 
que é maior e mais confortável que a canoinha da FUNAI: 

Íamos eu, Elias, seu Juca, dois empregados do Pesto e dois 
empregados do referido seu Juca. Levávamos o farnel que 
dona Creuza preparou e também as neéessárias ferra
mentas para cavoucar. 

Gastamos toda a manhá para chegar ao cemitério . 
Passamos antes, rapidamente, pela aldeia, que é formada 
por urnas oito ou dez casas, dispostas rigorosamente em 
círculo, em torno de urna casa maior. Segundo Elias, esta 
última seria a casa-dos-varees, urna espécie de clube in
gles, fechado,a moda aborígene, em que mulher e crian~a 
11ao entram. O mais extravagante é que tem nas pontas da 
cumeeira - que, segundo Elias, perfila exatamente urna 
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linha Norte-Sul - dois troncos inteiros de árvores ali amar
rados com as raízes para tora. É um rancháo de
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sapé, re
d?ndo, em, que a cobertura e as paredes conformam urna 
S? pega. E sustentado pelo lado de dentro por grandes 
pilares, retos uns, outros inclinados, cruzados. Medirá uns 
trinta ~etros de comprimento, por doze de l,argura, e terá 
seus 01tos metros de altura, daí para mais. E grande nao 
há dúvida, mas é sobretudo escuro e fumarento. M~smo 
P<?rque só tem duas entradas, muito pequenas, nas extre
midades e um vao abaixo da cumeeira, onde arrematam 
as pa~edes,-teto. de sapé. Ao lado da tal casa fica um pátio 
CUJa area ~ ma1s ou menos a de tres a quatro canchas de 
basquete. E liso e batido; ali os índios realizam suas ceri
mónias gentílicas. 
, . Atravessamos a aldeia, interrompidos aqui e ali por 
1nd1os que se aproximavam, dirigindo-se ao Elias para sau
d.a~ e P,edir. Como s,ao pido.es esses pais-da-pátria. Nao 
v1na da1 algo do carater nacional? Um bando de crian<;as 
nos acompanhou em algazarra desde a praia até o cemi
tério, na ida e na volta. Pareciam se divertir muito conos
co. Também alguns índios adultos foram até o cemitério. 
Mas ficaram a meia distancia, olhando o servi<;o sem dar 
a menor ajuda. 

Disse Elias que, para eles, estávamos cometendo 
urna profana~ao, que ele mesmo tinha escrúpulos de pro
c~der a exuma~ao. Só o fazia porque eu julgava indispen
savel, urna vez que ele reconhecia tratar-se de urna violen
cia aos costumes tribais. Nao concordei. Além de se tratar 
de urna a<;ao indispensável ao inquérito criminal, em ne
nhum sentido estávamos profanando nada. Tanto mais por
que se tratava da sepultura de urna mulher branca, mis
teriosamente morta entre eles. O que me pareceu é que 
se divertiam , gaiatos, vendo-nos suar debaixo do sol e ne
gando-se a prestar qualquer ajuda. 

A hostilidade deles a seu Juca é evidente. Nao sei ex
plicar a razáo, mas interceptei chispadas de olhares, dele 
para os índios e dos índios para ele, que nao eram nada 
amistosos. 

Quero consignar também que, embora os sabendo 
selvagens, nao pude evitar que despertassem minha ani
mosidade para com sua nudez; sobfetudo os adultos, tan-
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to os homeñs como as mulheres. Elias aqui também deu 
suas lic;oes, dizendo que, a seu modo, estavam todos ves
tidos. lsto porque as mulheres usam urna tangazinha tao 
insignificante .que eu só vi de muito perto e depois que ele 
me mostrou, apontando. Os homens também estariam 
vestidos ou formalizados, segundo di.sse. Levam na geni
tália uma atadura de cordao, que embute o corpo caver
noso para dentro ·do prepúcio, formando um volume estu
fado de forma muito insólita. 

Sao glabros no púbis e nas axilas, homens e mulhe
res; os homens também no rosto. O pelo que nasce, se
gundo E lias, eles erradicam com cinza quente. 

Reconhe<;o que depois da primeira visao deixaram de 
me parecer tao indec~ntes. Assim é que ·só me vexei real
mente vendo um velho, dito capitao ou lá o que seja na 
língua deles, que só vestia urna camisa de meia, dessas 
listradas, de futebol, sobre o corpo nu. Era ridícula a figu
ra pasmosa e inocente de quem, sendo um chefe, se per
mite fantasiar-se daquela forma. Pior ainda era urna mulher 
que nos acompanhou. Levava um vestido longo, sujo e mal
trapilho, mas discreto. O diabo é --que volta-e-meia eta o 
levantava até o umbigo para se coc;ar. 

O aspecto geral dos índios é. bom, bons dentes, ex
ceto alguns banguelas. Boa pele, limpa de sinai~ de do
e1:1c;as, exceto b.exigas em alguns. Uns quantos rapagoes 
daqui dariam excelentes recrutas. Sao altos e espadaú
dos, como os catarinas, e exibem urnas caras abertas, 
sorridentes, francas, que dao gosto. Elias refutou indigna
do a idéia de convocar alguns deles para as fileiras: quer 
mante-los selvagens! O lamentável é que quase todos es
ses índios tem barrigas estufadas. Já nas crianc;as se faz 
notar a proeminencia do ventre. Aqui, outra vez, Elias teve 
o que ensinar: é a dieta de mandioca, comida como farinha 
e bebida. como chibé que, para eles, equivale ao nosso 
feijao com arroz. 

Feriu também a minha atenc;ao a postura deles, por 
estranha. Os homens, que ficaram admirando o nosso tra
balho de exumac;ao, passavam tempos enormes pousados 
sobre urna perna só, tendo a outra tranc;ada e o pé posto 
junto a dobra do joelho da perna que ficava firme. Tentei 
equilibrar-me (aqui no quarto, naturalmente) nessa posi-
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~ao e me foi impossível. Nossas pernas e pés sao visivel-
mente, menos flexíveis. ' 

Nas mulher.es observei que sao, nao apenas barrigu
d~s , ~as ~al :nJambradas.Quero dizer que elas, quando de 
pe, nao d1spoem a coluna vertebral em linha reta, verti
cal,, como fazem as brancas. Ao contrário, a arqueiam, 
proJetando o ventre para a frente e os ombros para trás. 
Cuando andam balan~am o corpo inteiro de um modo es
tranho. Nao só as nádegas, como fazem as negras e as 
mulatas por faceirice, mas gingando o corpo todo como 
se ex~cutassem urna ~an~a calma e languida. A_s poucas 
que v1 sentada~ mant1nham .. -se com a discri~ao possível 
para quem esta nua em pelo, exceto pela coisinha que 
seu Elias disse que é roupa. 

Mas vamos a exuma~ao da enfermeira ou missioná
ria ou sacerdotisa ou seja lá o que foi que andou passean
do neste fim do mundo e acabou estrepada, conforme sa
bemos. Ela foi sepultada a moda dos índios com um zelo 
que Elias ªJ'.>r~~iou como prova de extrema aten~ao para 
com urna c1v1llzada. Segundo ele contou, os índios tem 
várias formas d.e sepultar. A dela foi das mais nobres, pa
rece. O proced1mento, no seu caso, foi abrir dois buracos 
de uns dois metros de fundura a dois metros de distancia 
um do outro e depois uni-los, no fundo, por um túnel. Nes
t~ ela foi depo_sitada numa rede armada em duas forquilhas 
f1xadas no chao. Para coroar o enterro, fizeram urna tapa
gem de varas e folhas sobre as duas bocas do túnel e 
as cobriram de capim para, só depois, cobrirem tudo de 
terra. Desse modo, a defunta ficou suspensa, sem contato 
coma terra. 

Pude observar que assim se procedeu neste caso. 
Com efeito, havia dois montes de terra redondos ambos 
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encimados por duas grandes panelas de ceramic·a, cada 
urna das quais adornada com desenhos vermelhos sobre 
fundo cinza. Levo comigo urna delas. Desfizemos um só 
do~ buracos, fazendo a retirada da terra, cuidadosamente, 
ate encontrar a palic;tada. Pude ver perfeitamente que ainda 
estava coberta de capim que vedava totalmente o túnel 
onde. se encontrava a morta em sua rede-sudário. Só após 
a retirada desse tapume, sentimos o bato fétido que vinha 
do fundo. Na verdade, nao tao fétido quanto eu imaginava. 
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Tanto que nao necessitei da água de colonia que levara. 
Só me servi dela para salpicar a cabec;ta das meninas e 
das mulheres, por minha vontade e também a pedido delas. 

Desfeito o tapume, os trabalhadores que estavam 
no fundo retiraram, primeiro, os restos da rede com parte 
da caveira nela agarrada. Depois, os ossos que haviam 
caído no chao e, afinal, os pertences da morta. Esses con
sistiam de vários vidros e tubos de remédios que Elias lhe 
dera para distribuir com os índios: iodo, aspirinas, poma
das, sulfas, até penicilina. Alguns cheios, outros pela me
tade. Havia também tres saias e duas blusas muito sur
radas. 

A única coisa que chamava a aten9ao era um extraor
dinário colar de caramujo, confeccionado pelos índios, em 
forma de bot6es redondos justapostos um ao lado do ou
tro, primorosame·nte redondeados, em tubo que termina 
com um pequeno ídolo de pedra negra. É urna preciosidade 
que tenho comigo. Havia também urna tesoura de tama
n.ho médio, muito enferrujada. Era tudo. 

Os ossos subiram prodigiosamente limpos; Elias atri
buiu esse servi~o aos cupins. Mesmo das ligaduras nao 
havia sinais. Algumas cartilagens, como a do externo, ha
viam desaparecido. o cranio, que guardo comigo para 
o caso de que possa servir como prova, está perfeito, com 
todos os ossos intactos, a dentadura completa, inclusive 
um molar de ouro e algumas obtura<;oes de metal branco. 

Desfaz-se assim, a hipótese de assassinato a que alu
de o tal suí<;o, ou ao menos de um crime violento com mor
te provocada por afundamento do cranio. Disso nao há 
a menor possibilidade. Essa mulher pode ter morrido de 
parto, de veneno, de doen9a, do que quer que seja (e vai 
ser difícil saber do que foi) , mas de afundamento do cranio, 
de violencia contra os seus ossos, nao. Nao, porque, esses 
elementos, os examinamos, criteriosamente, eu, Juca e 
seu Elias sem encontrarmos o menor sinal de qualquer fra
tura. O mais provável , a juízo de todos nós, é que a morte 
tenha decorrido do parto, obrado nas circunstancias sabi
das. 

Procurei levar adiante ali mesmo minha indaga<;ao 
junto aos índios, fazendo-lhes perguntas sobre a morta, 
sobre a gravidez, sobre o ato do parto, sobre a razáo por 
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que foi parir sozinha na praia. Eles desconversavam ou 
nao diziam nada. No máximo faziam gestos indecentes, 
dizendo que ela estava barriguda mesmo, muito buchu
da, panc;udissima. A essa obscenidade nao acrescentavam 
nada, nem pareciam falar dela com o respeito que o agente 
Elias l~es quer atrjbuir, dizendo que eles a chamam por 
um nome meio religioso: Mosaingar. 

Seu Juca nao foi, lamentavelmente, de nenhuma uti-, . 
lidade, apesar de falar perfeitamente o dialeto indígena. 
A hostilidade que os índios lhe tem, o fazla manter-se afas
tado e eu creio que até receioso, com medo de que alguma 
coisa lhe ocorresse. Vi várias vezes o seu cuidado de sair, 
puxando a perna seca, sempre a frente, debaixo da minha 
vista e protec;ao. Mas seus homens foram muito mais úteis 
que os dois trabalhadores do Posto. Comandados com or
dens severas, eles cavaram com vontade, suaram muito 
e fizeram mais do que os outros dois, para retirar e nos 
entregar tudo que era da morta. 

No final da exumac;ao fizemos reenterrar, de qualquer 
forma, os ossos que nao nos interessavam, pois decidí que 
só levaría c<'migo o cranio. Na conversa, de volta, seu Juca 
e Elias acrescentaram muito· pouco ou nada que val ha a 
pena registrar aquí. Elias admite que eu possa citar seu 
testemunho de que ela estava efetivam·ente grávida, pre
sumivelmente prenhada pelos índios. Recorda-se de te-la 
visto algo buchuda e nao sabe de nenhum civilizado a 
quem se possa atribuir o servic;o. Mas· me pede, faz questao, 
de que eu ponha apenas urna "provável" prenhez efetuada 
pelos índios. Será que ele esconde alguma coisa de mim? 
Que será? Será só medo, sem razao? Ou é mania de prote
tor que nao dedodura seus protegidos nem de culpas 
evidentes? 

Balanceando minhas observac;óes, vejo que, além dos 
dados do suíc;o, que sao precisos, e da minha constatac;ao 
de que a morte nao foi ocasionada por uma violencia tal 
que afetasse os ossos, nao tenho nada em maos. Como 
compor, com o que tenho, o relatório que devo levar ao 
Senhor Ministro? 

Nisto, de certa forma, está posta a minha carreira. 
Nio digo que minha fé-de-ofício realmente vá deP,end~r 
disto. Mas meu desempenho neste caso facilitará uma pro-
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mo~lo ou poderá provocar uma postergac;io. Seria bom 
levar alguma coisa concreta. Continuo com temor de vol
tar com as mios vazias e sobretudo de compor um relató
rio que venha a:ser:objetode chacota entre meus colegas. 
Para isso, nao haveria nada pior do que me estender so
bre os costumes tribais do choco e outros de que Elias 
me falou, na sua inocencia. Aliás, sem saber, ele estava 
me revelando fatos relevéJntes. Disse que para as índias o 
parir é um ~to tao natural e simples .como defecar. Que 
elas pa~em e no mesmo día continuam fazendo os traba
lhos comuns. Quem faz resguardo e vai pro ~hoco é o ma
rido que fica numa rede comendo urna comidinha leve por 
longo tempo. A importancia que tem essa revelac;ao é de 
que esses índios, habituados com suas mutheres que parem 
como cachorros ou animais selvagens, nao deram qual
quer atenc;ao especial .ao parto dessa mulher branca e ci
vilizada (apesar de extravagante) que estava no meio de
les. Ela, vendo-se sozinha, numa praia, com as dores· do 
parto que podem ter sobrevindo de repente, nao teria r~ 
sistido. Foi vítima de sua própria afoiteza em meter-se, 
aventurosamente, por essas matas e aqui deixar-se pre
nhar. Nao sei por quem. Quem sabe por que? 
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TUXAUARA 

O velho aroe, sentado no banco de duas cabe~as , 
conta sua visao: viu o Avá, o futuro tuxaua. Ele vem de vol
ta para os Mairuns. Nao regressa como lsaías, o padre. 
Vem como · Avá, o tuxauara. Com ele vem sua mulher, a 
Canindejub. Agora mesmo eles estao navegando pelo lpa
rana, rumo a aldeia. 

Ninguém deve, entretanto, ir ao seu encontro. Nao, por 
agora. Durante algum tempo mais o Avá deve viajar só. O 
aroe o viu bem, nítidamente, mas viu que ele está cercado 
pelas marcas dos anhangás e dos juruparis. Há muitas 
amea~as ao redor dele e sobre ele. Mas só ele deve enfren
~á-las. Sozinho se salvará. Sao as prova~oes. É a travessia. 
E o reencontro dele consigo. mesmo no que é de verdade. 
Somente ele pode sofrer as prova~oes e passar por elas 
para depurar-se. Só assim chegará como deve ser. Ven
cidas, delas sairá como o futuro tuxauareté dos mairuns. 

Jaguar escuta atento, hirto. É seu tio, entao, o tuxaua
ra verdadeiro que volta. Ele nao terá que assumir nunca 
o tuxauato: que bom, pensa, viverei agora minha vida como 
os outros rapazes. Talvez até possa viajar río acima para 
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conhecer a Missao. Ou rio abaixo até Corrutela. Quem sa
be até Brasília, até Belém? Estarei livre, afinal, da vigi
la~cia sem descanso que toda gente exerce sobre mim . Li
vre de andar acompanhado, desobrigado de dizer sempre 
aonde vou, ainda que seja ali mesmo. 

Teró também sorri contente. Abre a boca para rir si
lente com mais gozo. Eis que chega, afinal, meu cunhado, 
Avá. Eis que vem aquele que tínhamos por perdido. Mas 
esta mulher que vem com ele, quem é? Como é? Pode o 
Avá ficar com sua arara amarela e casar-se, também, com 
urna mulher do meu cla dos carearás: lnimá! Tem que ser. 
Quem, senao ela, posso eu dar em retribui~ao por Pinu, 
se deixei Numiá casar-se com Cosó do cla dos pacus? 
Quem há de gerar o careará, meu sobrinho, que um dia será 
o aroe? Nada disto importa, porém, pensa Teró. O importan
te agora, é gozar esta notícia boa. Só importa a volta do 
A~á, meu cunhado perdido que recuperamos. Nós mairuns 
teremos, afinal, nosso tuxauara e, amanha, nosso tuxaua
reté verdéldeiro. Muitas coisas aprenderemos com ele. 
Muitas coisas ouviremos de sua boca. Muitas coisas sobre 
o mundo inteiro por onde o Avá andou, co~hecendo tudo. 

Jaguar sai da casa-dos-homens para a casa da mae. 
Depois anda por todas as casas repetindo, a seu modo, 
as novidades. As mulheres estao ávidas por saber tudo 
sobre o Avá que regressa. As mais velhas, que o conhece
ram menino, falam dele, como foi. As mais jovens, que nun
ca o viram, perguntam. 

Jaguar descreve seu tio Avá, o verdadeiro tuxauara. 
Ele é o herói perdido que volta com seu rancuai enorme, 
coroado de pelos espessos, como um pentelhame de ara.:. 
me farpado e salienta: 

- Maité! Maité! - Quer dizer, espantoso, mas ver
dadeiro. Espantoso! 

Maité! Maité!, aí vem o Avá para sururúcar com todas 
as mulheres mairuns. Numa noite ele pode repassar todas 
no seu rancuai de ferro. Mas a nenhuma mulher ele entre
ga a sua semente. Só se ele quiser. E nao quer. Ele só es
porra na Canindejub. 

Logo Jaguar salta a outro tema, para dizer que o Avá 
traz um mocasé enorme. Ele tem certeza. Sim, é um moca-
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sé de balas explosivas que derrubam até uma casa de pe-
dra: · 

- Maité! Maité! 
Também traz um arco de a~o: - Maité! Maité! Foi 

Papahú, o rei dos brasileiros, quem lhe deu aquele arco 
en~rmíssimo, flexível como urna cobra de a~o. Quando o 
Ava manda, o arco sai sozinho, vai cac;ar para ele e volta 
trazendo anta, veado, caititu, toda ca~a boa. Maité! Maité! 
~odos terao, maité, maité, todos terao, agora, que pedir 
hcen~a para navegar pelo 1 paran a. Será preciso pedir ao 
Avá, pedir, pedir implorando, para entrar no colar da lag·oa. 

A mulher dele é a Canindejub, maité! Maité, aí vem 
com ele. Ela é do cla mais poderoso do Brasil, o cla dos 
graodes guerreiros. O pai dela é o chefe de todos os pajés
sacacá, maité! Maité! Canindejub tem urna carapuá enor
me, redonda, macia, como urna batata-doce, maité. Maité! 
Os seios dela sao enormes e esféricos como cuias, maité! 
Maité! Mas ela é só do Avá, maité! Maité! Talvez até o ca
rapuá da Canindejub tenha lá dentro urna queixada de pi
ranha, maité, maité. Sao dentes para morder e cortar tora 
os rancuais traeos e moles que quiserem entrar nela, mai-
t . r M ·t . r • e . ar e. ... 

Mais tarde toda a aldeia come.nta a volta do Avá. 
Agora com noticias frescas. O oxim também teve muito 
a dizer de suas visoes. Adivinhou que o Avá nao volta como 
tuxauara, volta como anhé. Ele é o Anti-Maíra. É o senhor 
dos filhotes do jaguarouí que vivem no mundo subterraneo 
do Sol noturno. 

Volta como tuxauara, sim, é certo: mas volta, também, 
comC? otxicónrigui. Um otxicom poderoso, como jamais se 
viu. E o dono da morte e da doenc;a, mas nao dá morte, 
nem doen~a: só cura, só dá vida, alegria. 

Ele traz dois maracás que Teidju,o oxim, pode ver 
bem. Sao dois maracás enormes, acangueras, feítos de 
cranios de on~as suc;uaranas, cheios de mic;angas azuis. 
Sao contas tao pequenininhas que nunca acabam. Toda 
mulher que sururuca com o Avá ganha um colar daquelas 
mic;anguinhas azuis. Mas ele sururuca pouco. Nao suru
ruca quase nunca, para nao perder as forc;as trepando 
demais. Também nao pode pór os pés no chao, gosta de 
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andar sobre esteiras. Esteiras de pindó. É preciso tran~ar 
logo esteiras novas para ele pisar. 

A noite, na casa-dos-homens, o retorno de Avá é o 
assunto de todos os grupos. Os jovens ouvem dos velhos 
histórias de todos os antepassados do Avá e histórias de 
sua infancia na aldeia. Perguntam sem cessar: 

- Com a chegada do Avá o que vai suceder? Quais 
os passos a dar? Que é o que tem que fazer? Seu Elias con
tinuará no Posto da FUNAI, ou será mar::idado embora? A 
que casa pertence a Canindejub?Como poderiam tratá-la? 
Quem pode trepar com ela? Ela é irmá ou cunhada de qu~m? 
Quem pode sururucar com ela sem cometer incesto? Que
rem saber tudo isso com toda urgencia. - O Avá volta 
como dono das onc;as? Masé também dono d~s espelhos, 
como os caraíbas? Dono do sal? Dono dos qu1cés? Como 
o dono dos mocasés ele trará espingardas para todos? 

Mesmo para o aroe, o velho aroe, mesmo para o oxim 
que teve também suas visoes, há mais perguntas que res
postas. Todo um mistério cerca a volta do 14:vá. Todos s7n
tem este mistério, todos percebem que ha alguma corsa 
de muito estranha em toda esta história do regresso do 
esperado Avá. O aroe nao pára de dizer: 

- Calma, calma, esperem. Há muita amea~a sobre 
ele. Há muita névoa ao redor dele. Há muitos juruparis, 
há muitos anhangás cercando ele e a mulher. Há muitos pe
rigos. Sao as prova~oes. Ele está num t_r~ns.e, meio .en~an
tado. Passou já pelo pior de todos os 1n1mrgos: saru l1vre 
de dentro da enorme moel.a que quis tritu.rá-lo, triturá-lo até. J 

converte-lo ern areia fina. Mas ele passou, passou vivo e 
inteiro, pela grande moela dos pajés-sacaca da Missao. 
Para ele vir, ninguém pode ajudá-lo, ninguém. Remui con
versa, agitado, com os mortos e depois conta que todos ·OS 

que estao chegando lhe falam das pro~a~oe~ que o . Avá 
enfrenta. Talv3z nao resista. Alguma corsa azraga va1 su
ceder ou já sucedeu? Vamos esperar, ternos de esperar. 

o mesmo diz o oxim. Ele viu bem, mas nao viu o Avá 
como tuxauara. Suspeifa que viu o Avá como Anti-Maíra, 
o senhor das Onc;as-Azuis, o senhor do Sol-Negro, o senhor 
do Mundo Subterraneo, o Preferido de Maíra-Manon. Que 
significa tudo isso? Que significa tanta confusao? Nada de 
bom será, adverte, concordando com o aroe. Mas ninguém 
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quer acreditar. Ninguém quer se preocupar. Todos querem 
gozar a alegria da volta do Avá que regressa, afinal. 

Nenhum dos solteiros sai da casa-dos-homens aquela 
noite, para seus encontros no pátio e na praia. Todos ficam 
ali , suspensos, aguardando novas revela9oes, pergun
tando. Perguntando e esperando, com a imagina9ao solta. 
Durante anos nada sucedeu aos mairuns de tao importante 
como isto: o anúncio certo da volta do Avá. Urna porta nova 
se abre. Todos querem pensar que com a vinda do novo 
tuxaua, a vida, doravante, terá mais gosto, mais cheiro, mais 
sabor, mais novidade. Voltarao, quem sabe, a fazer a guer
ra. Certamente, afirma Jaguar. Voltarao t~lvez a roubar e 
trazer a aldeia muitas mulheres de outras tribos. Voltarao 
a namorar muito, a foder muito, a fazer muitas crian9as, 
muitas. Muitas meninas, muitos meninos. 

Os homens casados deixam-se também ficar conver
sando até alta noite. Quando vao, afina! , para suas casas, 
lá tem que relatar tudo que sabem e tudo que imaginam. 
Cada um fala longamente; deitado na sua rede, com um 
foguinho aceso, embaixo, para aquecer. As mulheres dei
tadas na rede de cima voltam-se, com a cabe9a inclinada 
para baixo, indagando: - E o rancuai dele é mesmo muito 
grande? É duro, duro como pedra? Nao amolece nunca? 
Ele sururuca gostoso? Sururuca muito? -Acabam descen
do para a rede do marido para tirar mais sumo do assunto. 
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O VÓMITO 

ALMA e lsaías descem outra vez de bubuia. Sulcam 
o lparana no esplendor da tarde roxa que morfe nas dila
tadas lonjuras do Estirao do Meio. lsaías rema, ora de 
um lado, ora do outro, para ajudar a correnteza fraca .e 
para espantar o sono. Alma estreme?e a cada ref!lada m~1s 
forte, abre os olhos, olha a noite ca1ndo e volta a sonolen
cia. Cortam as águas fluentes horas-e-horas, sem falar. 
A tarde caí, a lua nasce dentro dágua, ali bem em frente, 
avermelhando o mundo inteiro. Depois vai subindo deva
gar. Agora branqueia, alumian~o , límpida .. os pei~es .sal
tam fora da água, brilhantes. As vezes ca1 urna p1ab1nha 
dentro da canoa. 

A final , cansadíssimos, embica~ ~ des~mbarcam . n~
ma prainha suja, alta, da n:'arge~ d1re1ta .. a1nda no princi
pio do Estirao do Meio. lsa1as at1ra na are1a as duas rede~. 
Cada um abre a sua e senta em cima para conversar, a 
luz da lua: 

- Que foi aquilo , lsaías? Que foi aquele horror? 
- Conto! Só quero que voce ou9a sem faz:r pergun: 

tas. Nao sei causas, nem razoes. Sei fatos. Voce v1u , voce . 

239 



• 

• 

ouviu, mas nao podía entender. As velhas gritavam Avá. 
Avá é meu nome mairum, voce sabe. Gritavam também 
Uruantaremu. Uruanta é o meu ancestral mais antigo de 
que se sabe. Remu quer dizer neto: neto de Uruanta. Elas 
falavam a mim como mairum, a mim como homem, a mim 
tatvez até como tuxauara. A princípio pensei que me sau
dassem, com o choro cerimonial. Este é um velho costume 
mairum. Mas logo vi que nao era. Compreendi que as ve
lhas nao suportavam mais, foi urna explosao. Sabe o que 
diziam? É terrível, veja só, me gritavam, berrando: Avá, 
olha, presta .atenc;ao! Veja Avá, olha essas meninas, nos
sas meninas, . as fil has da nossa gente. Eles as estao ma
tando, as estao secando. Olha bem, Avá, veja bem. Nós 
sabemos o que dizemos. Veja, essas meninas estao secas, 
descarnadas. Menina cresce, engrpssa, é na mao dos ho
mens. Mao de homem no peito delas é que faz os seios 
crescerem para dar leite. Veja, Avá, como estao secas es
sas meninas sem mamas. Mao de homem nas coxas das 
meninas é que as arredonda. Como as minh.as, no meu 
tempo. Veja essas meninas de peitos secos, de perninhas 
finas, de carapuá chocho. Mostravam as freiras, berrando,. 
Veja, Avá, plhe bem essas malvadas, Avá. Essas mulheres 
murchas, esturricadas. Elas querem esturricar também 
nossas meninas. Voce sabe que etas nao tem peitos? Nao 
sao capazes de dar de mamar, as descarnadas! Voce 
sabe que elas nao tem coxas, coxas de mulher? Voce sabe 
que elas nem sangram, flechaoas por Micura? Voce sabe 
que elas nao parem, Avá? Elas nao parem, as mal-assom-, 
bradas. Elas parecem gostar muito de Mosaingar - refe
riam-se a Nossa Senhorá grávida de Deus, a quem está 
consagrada a Missao. Mas elas mesmas nao parem , as se
cas, as desgrac;adas, as infecundas. Elas estao matando 
as nossas meninas, Avá. Querem. secar a elas também, pa
ra nao terem homens, para nao parirem nunca. Voce veio, 
Avá, afinal voce chegou. Voce está aquí, Avá. Acaba com 
isso! Leva as meninas. Os meninos podem fugir, os meni
nos vao fugir. Mas as meninas, o que será delas? Aqui es
tamos nós, agüentando tudo isso, só por elas. Avá, só voqe 
pode levá-las. Só voce, Uruantaremu, só voce pode livrá
las das velhas, salvá-las dos velhos. Acaba com esse povo 
ruim, Avá. Mata essas velhas ~ toma as meninas. Mata es-
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ses homens que nao sao homens. Manda embora os nossos 
meninos, as nossas meninas. Vamos levá-los para a aldeia, 
Avá. Só lá elas podem crescer como mulheres. Só lá, com 
os homens namorando, bolinando, elas podem amadl)recer 
para foder, para casar, para parir. 

- Entao foi isso? Toda aquela algazarra desenfrea
da. As índias velhas com as saias na cabe9a, se apalpan
do, agarrando as mamas e as coxas. Entao foi isso? Espan
toso! 

- Eu resumí, Alma, usando as palavras delas, tanto 
quanto possível, numa outra língua. Ainda nao quero co
mentar. Pense voce sozinha. Eu também preciso pensar, 
preciso muito pensar em tudo isso. 

- Eu nao tenho que meditar coisa nenhuma. Nada! 
Está na cara. As velhas tem toda razao. lsso é higidez, saú
de mental. Doentes somos nós. Doentes de indecencia, de 
repressao ao humano, de repulsa ao que é natural. Somos 
abomináveis. Aprendí tanto com essas velhas, agora que 
voce explicou. Gra9as a Deus percebi , compreendi, afinal! 
A pureza de Deus nao pode estar na macerac;ao. A pureza 
dé Deus, se existe, se Deus existe, está na vida, na capaci
.dade de foder, de gozar, de parir. 

- Por favor, Alma, cala essa boca. Fa9a o que quiser. 
Mas me deixe em paz. Preciso pensar. 

lsaías continua pedindo em voz baixa, sofrida: - Eu 
. nao posso mais - diz - eu nao agüento mais. -Alma ve 

que ele chora, sem acanhamento nenhum, as lágrimas es
correndo, lavando a cara toda. Cala-se. 

Alma estira-se inteira na areia, enrolando-se numa 
ponta da rede estendida ali para proteger-se do frío. Nem 
o foguinho de sempre acendem esta noite. 

Ali ficam parados vários días, olhando os longes do 
Estirao do Meio que algum dia hao de enfrentar para seguir 
adiante. Comem pouco porque nao há o que comer. Mas 
nao se preocupam. Falam pouco. Alma mais do que lsaías. 
Ela é que procura tracajás na orla do mato, ou bagres nas 
locas. O sol recende cada tarde o cheiro de um monte de 
piquis e de araticuns que eles vao comendo, com enjóo. 
Sentam-se a noitinha para rezar, Alma se pergunta: para 
que? Nao estou precisando rezar agora. Nem nunca, pen
so. lsaías também, mas rezam para nada: 
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Oremus et pro judeis, ut Deus 
Omníp.otens conferat obcaecatione a ... 
Oremus et pro paganis ut Deus 
Omnipotens conferat iníquítátem... . 

Rezam sentados cada qual em sua rede que afinal ar
m~ram , urna frente a outra. Rezam e se olham sem se ver 
e sem o que dizer. lsaías tenta contar histórias dos velhos 
mairuns, mas tao sem entusiasmo que nao consegue ir adi
ante. Alma sente também que nao deve falar. Nada há de 
comum entre a sua história anterior e esses días de espera 
dos tempos que virao. Que tempos? Ela adivinha que, de 
alguma forma, lsaías está morrendo e ela está nascendo 
e vice-versa. Cada um deles se transfigura. Só se pergunta: 
renascendo como? Renascendo para que? Se já nao creio 

. no que me trouxe aqui, aonde vou? A que vou? Por que sigo? 
Um dia volta o animo de repor a canoinha n'água para 

enfrentar as vastidoes do Estirao do Meio. Continuam via
jando dias e días, noites e noites, dias e noites. lsaías cala
fetando o barquinho, cada vez mais imprestável, reman
do quando tem for~as, ambos comendo o que acham, que 
é pouco: seguem, seguem. Días depois, numa curva do 
lparana que se abre para outro estirao, ambos veem ao 
longe, de repente, aqueta forma insólita. Alma identifica 
logo um disco-voador, pousado no barranco alto, no meio 
de um terreno calcinado. Veem e nao acreditam. 

- Que disco-voador, que nada, Alma. Mas que será? 
- Veja bem, lsaías. É um disco voador. Nao pode ser 

outra coisa, queimou a· mata toda ao redor: Lá está: m~tá
lico, redondo, achatado, brilhando ao sol. E um disco! E o 
disco voador. 

lsaías apressa as remadas .fazendo a canoinha girar 
no esfor~o de aproximar-se da rriargem esquerda para ver 
o que é aquilo. 

É meio-dia e o sol bate bem em cima daquela coisa 
enorme, metálica, no meio de urna coivara, mais ofuscan
do que mostrando as formas. Ambos se perguntam se será 
mesmo um disco voador. Alguma coisa é, vamos ver, dei
xa chegar mais perto. Disco voador é que nao pode ser. 
Nao existe, pensa lsaías. Mas parece que é, confessa a 
si mesmo. 
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A um quilómetro de distancia, meio quilómetro de dis-· 
tancia, a poucas centenas de metros só veem e desvendam 
a roda de metal en.rugado, brilhante, enorme. Casa nao 
pode ser com esse aspecto de dois pratos emborcados um 
i:-io outro. A forma é de disco voador: fantástico, redondo. 
Por que tao redondo? E aquele torreao, em cima, com esco
tilhas de aviao? Meu Deus, que disco é esse? 

Afina! veem na prainha, embaixo, urna lancha a mo
tor. Urna lancha metálica, grande e nova em fo'lha. Mas urna . , 
lancha igual a toda lancha. Distendem-se. E ao menos 
l,lma forma conhecida. Será gente e gente rica. Mas que 
farao al i naquela ca9arola enorme, esplendorosa? Mais 
perto veem surgir no alto do barranco, ao lado do disco, 
um casal e tres crian9as, todos louros. Saíram do disco 
por um al~apao que ba.ixou da parede inclinada e estao 
como que esperando por eles. Que será? Gente como nós? 
Mais perto se tranqüil·izam ao ouvirem a sauda9ao cordial 
num sotaque carregado: · 

- Bem-vindos sejam a nossa casa. 
Alma e lsaías se entreolham : que é isso? 
- Somos pastores norte-americanos- explicam. 
Alma, nao sabendo como se apresentar, diz que é bo-

tanica em viagem de estudos. Seu marido, lsaías? Nao, nao 
sao casados. Ele é etnólogo. Havia perdido seu barco, 
salvando pouca coisa. 

lsaías fura Alma com os olhos. Por que mentir assim? 
Para que? 

- A casa é insólita, sim, de fato parece rara. Custou 
muito trabalho ser construída assim - explica Bob. -
Mas era indispensável , dadas as circunstancias. 

Dentro da casa, sentados, aos poucos se desenrola 
a explica9ao. Bob e a mulher pertencem a um grupo evan
gélico recém-fundado, que trabalha agora também no Bra
sil. Eles estao ali há um ano e meio e tiveram de enfrentar 
um problema novo, apaixonante. Estao interessados nos 
índios Mairuns, mas principalmente nas tribos Xaepes e 
Xitas. De .alguma forma a palavra de Deus chegou·aos mai
runs; os que quiserem se aproveitar dela, se salvarao. Mas 
aos índios 'bravíos, perdidos na floresta, isolados na sua 
hostilidade, como chegaria a eles a palavra de Cristo? A 
solu9ao que encontraram foi a de comprar do Estado bra-
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sileiro aquele terreno e instalar ali, em zona freqüentada 
pelos índios hostis, aquela casa-fortaleza. 

Tudo foi feito, explicam, com base na experiencia de 
muitos anos de atrac;ao e pacificac;ao de grupos indígenas 
por parte do antigo Servic;o de Protec;ao aos Índios. Seu 
orientador científico, Dr. Cardozo, do National Museum, foi 
quem lhes demonstrou que a técnica básica de pacifica
c;áo consiste em implantar no corac;ao da tribo hostil, como 
urna provocac;ao, um núcleo para atrair a sua hóstilidade. 
Mas faze-lo dentro de urna posic;ao inexpugnável. 

Assim fizeram os principais pacificadores. Assim fa
zem eles, agora. lsso explica o uso das folhas de alumi
nio de 18 metros de comprimento por 3 de altura, para mo
delar os dois eones achatados e superpostos das paredes 
e da cobertura. Nada há de estruturalmente mais simples. 
Simples como um ovo de Colombo, explica· Bob. Simples
mente dois eones superpostos, o da cobertura um pouco 
maior, para deixar um vao descoberto para entrar luz e 
ventilar. Mas, feíto de tal forma, que os índios nao possam, 
em nenhuma circunstancia, atirar flechas para dentro da 
casa. O difícil foi colocar as telas contra mosquitos entre 
a cobertura e a parede. Conseguiram, grac;as a habilida
de de um jovem do Peace Corps. 

Por dentro, a casa· é apenas menos insólita. E muito 
bem provida. No alto, urna caixa dágua, em cima de um 
poc;o que garantirá por semanas e meses, se for preciso, 
o suprimento de água. Debaixo da caixa, metido entre as 
colunas que a sustentam, fica, de um lado, o chuveiro e, 
do outro, a privada com sua fossa asséptica. Ali junto es
tao o fogao e a geladeira alimentados com bujoes de gás. 
Tem também um aparelho de fonia que trabalha com acu
muladores, conectados com um motor. 

Mostram cada detalhe da casa, as prateleiras de 
latarias, dispostas como num supermercado. Os quartos 
de dormir, separados com cortinas; a sala de estar, com 
poltronas, urna estante de livros e revistas, mesas, tudo 
feíto com os caixotes em que veio embalada a carga. 

Afinal, sentam-se para tomar um suco de abacaxi 
de lata, com biscoitos cream-crackers besuntados com 
mel e manteiga, e conversar. Mas os pastores nao esgotam 
o orgulho pela casa, volta e meia levantam-se para mos-
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trar e explicar novos detalhes que chamam a atenc;ao. As 
paredes e o teto a prova de flechas, inclusive de flechas in
cendiárias. A porta, que se abre para fora por um sistema 
de gangorra, é suspensa na parte superior. Urna vez fecha
da, fica tao fortemente fixada que pode suportar qualquer 
pressao muscular humana. No teto há vigías que se abrem 
com roldanas e servem para lanc;ar foguetes luminosos, ., 
nao-explosivos, ou explosivos, mas sem granadas. Muito 
úteis, explica Bob, para dissuadir ataques demasiado vee
mentes por parte dos índios. Contam, também, com um po
deroso sistema de alto-falantes, postos no alto da casa, 
por onde poderao parlamentar com os atacantes, urna vez 
determinada qual .a língua que falam. Para isso contam 
com gravac;oes de um elenco de frases de saudac;ao em 
vários idiomas indígenas. O importante é que dali de den
tro da casa podem parlamentar numa posic;áo absoluta
mente inexpugnável: inexpugnável , reitera Bob. 

Logo depois levam Alma e lsaías para outro lado da 
casa, onde levantam um toldo de lona para mostrar, muito 
bem arrumado, um estoque de f acoes, machados, facas, 
tesouras, mic;angas e muíta coisa mais. Tudo destinado a 
brindar os índios para cevá-los, conforme a .boa técnica, 
e, assim, chamá-los_ a paz. 

Aquí estamos ·tranqüilos - explica Bob ·-· esperan
do o ataque inevitável que se converterá numa confra
ternizac;áo. Mais-dia-menos-dia os índios ap.arecerao. lsto 
é inevitável. Talvez fosse melhor situar a casa mais ao sul, 
río acima, se por ali nao ficasse a Missao Católica. Mas 
em qualquer caso os índios acabaráo por ver é' casa e 
essa cumprirá seu papel de chamariz e de pro'1ocac;ao 
inexpugnável. É só esperar. Para isso eles estao ali espe
rando. Pacientemente. 

- E os mairuns?- indaga lsaías, afinal, sentado. 
- Bem, os mairuns exigem outras técnicas. Eles 

sao mais tarefa de Gertrudes, minha esposa. Ela é lingüis
ta, formada pela Bright University. Já tem algumas ano
tac;oes da língua, que permitirao estabelecer sua estrutura 
fonética. Com mais alguns meses de trabalho, -contará com 
n:-iaterial suficiente para levar a um glotólogo melhor pre
parado que a ajudará a extrair a gramática. Este é o pri
meiro passo do trabalho com os mairuns. Trataremos, de-
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pois, de elaborar cartilhas de a.lfab~tizac;t~~ para os índios 
e de alfabetizá-los. Assim etes f1carao habilitados, progres
sivamente, para a civilizac;tao, através do instrumento bá
sico de comunicac;tao, que é a leitura. O importante, porém 
é que, dado esse passo, eles terao ac~sso di reto ao fu~d~
mento de todo saber verdadeiro, a le1tura da Santa Biblia 
que, entao, estará traduzida em língua mairum. 

- A bíblia inteira? - indaga lsaías surpreso. 
- Sim, por que nao? Primeiro uns capítulos: Mateus, 

Atos o Apocalipse. Depois Joao, Coríntios, até completar. 
Bob e Gertrudes se alternam, contando, edificantes, 

que os fundos de sua ·Corpora9ao prov.em principa~mente 
de americanos pios que desejam custear a traduc;tao e a 
impressao da bíblia para as línguas que ain~a nao ~ont~m 
com ela. Explicam detidamente que eles dao a ma1or im
portancia a essa tarefa porque esperam o surgimento, a 
qualquer momento, do Salvador. E quem pode prever em 
que povo Ele surgirá? · 

lsaías exclama: - Como? Voces pensam que o Espe
rado, o Novo Messias, possa nascer entre os mairuns, por 
exemplo? 

- Claro que pode! E por que nao entre os Xaepes _ 
ou mesmo os Xitas. Da outra vez, tendo os gregos, os per
sas, os romanos, os indianos, os chineses e muita gente 
mais civilizada e rica para escolher, o ovo de Deus, Jesus, 
nao foi posto na mao dos judeus? Urna tribozinha a-toa? 
O esfor90 da nossa corporac;tao re~igiosa, ,Pª~ª di~undir as 
tradu9oes da bíblia e para alfabet1za.r os 1n~1os, e um ato 
de fé. Consiste, fun·damentalmente, numa llmpeza do ca
minho para · facilitar o retorno do Salv~dor. Caía Ele onde 
cair, lá estaremos esperando, de cora9ao levantado. 

Eles próprios, explicam: s~o mantido~ ~or fiéis de 
urna pequena igreja da cidadez1nha de Pla1nv1lle, no cen
tro da América do Norte. Cada família, quando tem oportu
nidade, seja porque fez um bom negócio, ou recebeu um 
pagamento extraordinário, deposita o que P.ode no ~aneo 
local : dez, vinte, cinqüenta dólares, que depo1s lhes sao re
metidos. Por isso mesmo eles poem todo º· empenho em 
mandar mensalmente as famílias pias de Plainville uma 
carta circular mimeografada, as vezes com fotografias, rela
tando os progressos da empresa. Assim toda a comunida-
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de vive a sua experiencia, tirando dela os ensinamentos 
que dá. Os resultados sao animador~s, tanto do lado da 
gente de Plainville, entusiasmada com a obra, como do 
lado deles próprios. Quando vao a América do Norte todos 
querem ouvi-los contar e recontar as histórias dos índios. 
Tanto os relatos dos ataques dos Xaepes, como do efeito 
da pregac;tao católica, entre os Mairuns. É realmente edifi
cante, confe~sa Bob. Eles voltam sempre com o entusias
mó redobrado. Seu sonho é comunicar, um dia e em bre
ve, a todos os amigos de Plainville, a pacifica9ao dos Xae
pes e logo depois sua conversap e incorpora9ao ao seio 
da cristandade. Para isto nao poúparao esfor9os, nem 
sacrificios. 

A conversa segue noite adentro. A certa altura lsaías 
encontra modos de dizer que Alma talvez seja botanica 
mas que ele é apenas um aprendiz de etnólogo. Nao tem 
curso universitário regular, só estudou no seminário. O 
que sabe dos índios provém principalmente da sua viven
cia. A primeira revela9ao teve um efeito explosivo e custou 
a ser entendida. . 

- Quase sacerdote? Sacerdote da lgreja Católica? 
Com cursos completos de teologia em Roma, segundo es
tá dizendo dona Alma? Bob admite que fez cursos de ve
rao, de profissao é contador. E porque ... 

- Bem - adianta lsaías - sao assuntos de consci-
"' . enc1a. 

- O senhor perdoe a curiosidade - desculpa-se 
Bob. Mas acrescenta logo que, ao ve-los surgir, pressen
tiu , por alguma coisa, apesar das aparencias, que se tra
tava de gente especial, particular, de brasileiros ilustrados. 

- E das suas experiencias de vida ou das vivencias 
como o senhor diz, seu lsaías, pode, acaso; nos contar al
guma coisa? O senhor já esteve alguma vez com ,tribos bra
sileiras? Com os Mairuns? Maravilha! Como? E mairum? 
O senhor mesmo? Santo Deus! É mairum ... Wonderful! 

O constrangimento é sólido. Palpável. Cada qual pre
gado no seu banco. lsaías encontra urna saída, pedindo 
esclarecimentos a Bob sobre sua referencia de passagem , 
ao Apocalipse: por que traduzir aqueles textos? E fogo na 
palha: o fervor dos pastores se reacende inteiro, ilumi
nando a sala. 
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- Sim, este é o problema capital - declara Bob -
Nao sabe o senhor da Bomba? A Bomba. pois aí está! Ela 
é o anúncio do Apocalipse, afinal confirmado. Elas exis: 
tem, bem guardadas, é certo, pelos dois principais conten
dores. Mas já comec;am a surgir outros que tem também a 
Bomba. Muitos outros. Agora é só soltá-la. E urna vez che-

Bob explana longamente sobre o Apocalipse e con
tinua com o mesmo tema na hora do jantar, quando toma 
a biblia e le, pausadament~. para que se medite cada ver
siculo: 

..J- Dias viráo em que nao ficará pedra sobre pedra, 
que nao seja derrubada. 

- Levantar-se-á Nar;ao contra Na<;ao e Reino contra 
Reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e tomes em 
vários lugares. Coisas espantosas e também grandes si
nais no céu. 

- Haverá sinais no sol, n~ lua e nas estrelas. Sobre a 
terra angústia entre as nar;óes em perplexidade por causa 
do b;amido do mar e das ondas. Haverá homens que des
maiaráo de temor e pela expectativa das coisas que sobre
viráo ao mundo; pois os poderes do céu serao abalados. 

- Entáo se verá o fílho do omem, vindo numa nu
vem com poder e grande glória. 

Bob faz uma longa pausa, para meditar e descansar. 
A seguir, pousa, demoradamente, seu olhar cl~ro nos olhos 
de lsaias e de Alma, e recita solene, escand1.ndo as pala
vras: 

- Porque Eu ~ o Senhor teu Deus, te tomo pela tua 
máo direita e te digo: náo temas que Eu te ajudo. 

Faz urna pausa menor, e reza solenemente: 
- Também te dou como luz aos gentíos, para seres 

a minha salvar;áo, até a extremidade da Terra. 

Terminada a leitura as crianc;as cochilam. Ainda assim 
meditam algum tempo mais com a comida estriando, ali ~a 
mesa, e o apetite de Alma aumentando cada vez ma1s. 
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Sao peixes retirados de urna armadilha com roldanas e 
pencas de anzóis que vai da casa até o rio. . 

Alma e lsaías vao dormir tarde nas redes estend1das 
no chao por falta de armadores. Dormem com o eco das 
palavras proféticas de Bob e Gertrudes sobre o desastre 
que há-de-vir e já está a vista, inevitável e iminente. 
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CORACIPOR 

e Al 0 SOi Urna vez maiS nas Ion juras dO mundo Xaepe. 1 

Eu, daqui do pátio, olho o vulto dele descendo. Brilhará 
demais para outros olhos. Nao para os meus, queimados 
de tanta luz que vi . 

Meu pavo Mairum-Coracipor, os vivos, vai chegando 
para ver comigo o sol se pór. Pena é que meu tuxaua Ana
ca nao esteja sentado aqui junto, talando. Pena. 

No meio da tieira recurva de homens acocorados o 
velho aroe ajuda o pór do sol. Ao seu lado, dos dais lados, 
sente, adivinha, ajoelhados, agachados, sentados ou de 
pé, os homens todos. Cada qual em seu lugar. 

Aí vem minha velha Moitá com o meu cozido de peixe 
e cará. On~as minhas tao queridas, gente braba, orgulho
sa: amarela jub-solar. Andam como urnas rainhas de im
ponentes, arrotando-se de contentes. Quem as visse sem 
saber até diria que o próprio Maíra é Jaguar. Qual o que, 
ele é Careará, matador de jaguarete. 

As mulheres de minha gente Gavia-careará desta ban
da de cá aí estarao por todo lado, dando de comer, talan
do, rindo, sorrindo. Gente simpática essa minha. Ninguém 
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diría que urnas mulheres lindas de tao meigas possam ser 
tao teimosas. 1 ndomáveis. Sao elas que fazem os aroes 
com a semente tomada dos Onc;oes. Nem semp~e. eu 
temo, porque sururuqueiras como as Gavias nao há. 

Lá estarao sentados meus parentes Pacus. Eles sao 
também de minha banda azul-poente. Gente antiga boa 
gente, discretos, tranqüilos. Nao tem nada da arrog&ncia 
dos Oncas. Nem desta nossa soberba disfarcada dos velhos 
Carearás. 9 defeito deles é serem tao sistemáticos: uns 
mineiróes. E só alguém propor urna novidade, ou por um 
pé fora da tradic;ao para eles_ aprontarem aquele berreiro: 

·que n.ao. Mas para um bom conselho ou para um mexeri
co bem f·eito, nao há como um Pacu, homem ou mulher. 

Meus cunhados Pirarucus da banda de lá, os ama
relos, sao uns gozadores. Levam tudo na mofa, até deles 
mesmo se riem, na troc;a. Mas riem de rolaré das jactancias 
dos meus cunhados Jaguar e das vaidades de meus irmaos 
Carearás. Convivem mais é com os clas novos, se casam 
muito por lá. 

Minha gente Tanajura do azul-poente é também an
tiga gente. Mas nem parecem de tao sem grac;a e tao traba
lhadores que sao. Estao sempre dando o contra nos pla
nos de festanc;a, mas chegada a ocasiao sao eles que mais 
dao. Até se diz de urna roc;a grande: eta roc;ao-tanajura! 

Meus parentes Caramujos, ao contrário, nao tem fama 
de trabalhadores nao, nem de esforc;ados. Sao mesmo 
é só da boa vida, de rede-e-bubuia, como diziam os anti
gos. Há quem pense até que eles também sao novos ainda 
que nao tao novos como os novos qe verdade. S~rá por 
isto ~u~ nao se dei~am montar e se vexam tanto de parec~r 
serv1~a1s? O certo e que tirarn o corpo de todo servi~o pesa
do. Chegam a ser descarados em seu desgosto por traba
lho duro. Mas numa coisa estes orientais estao sozinhos: 
é para pescaría de arpao e de flecha de fisga. Nós os mai
runs, somos todos gente d'água, mas eles sao muito mais. 
O caramujo deles é a ubá. Dentro dela estao contentes, 
remam dia e noite sem parar. Mas nao pe~a que ponham 
o p'é no chao. lsto nao. 

O cla ocidental dos Antas-tapir nao se destaca em 
nada neste mundo. Os On~as sao do mando; os Gavioes 
do oficio de aroe; os Pirarucus da galhofa que nao deixa 
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ninguém se emproar; as Tracajás sao paneleiras, os Tra
cajás contam casos, fazem rir; os Tanajura sao do trabalho 
pesado no roc;ado ; os Caramujos da pescaría; os Pacus 
mesmos servem ao menos para futricar. Mas esse~ Antas, 
de que sao? De nada nao! Eles nao sao de nada. E gente 
carrancuda, nem parecem mairuns. Dizem que eram bons 
de briga quando se guerreava e o inimigo era índio mesmo, 
de arco-e-flecha. Depois, fecharam a cara e estao aí fazen
do ordem-unida. 

Os cunhados Tracajás nao. Estes sao gente de riso 
claro, de ateto muito e de tala macia. Seu orgulho é mode
lar e queimar imensos camocins em enormíssimos tornos 
de torrar farinha. Para isto nao há ninguém de sua iguala. 
Sao também da companheirada, contadores de casos 
engrac;ados. No baíto estao sempre arrodeados. Nas cac;a
das também todo mundo quer ficar perto deles, servindo 
e escutando boc~gens. Como um Tracajá, nao há. 

Os Quatis lá de cima sao os novos dos novos da aldei?. 
Ainda estao sendo amansados. Deles ninguém quer saber 
nem falar. Volta e meia um Quati dá para oxim e quase to
dos acabam feiticeiros. A gente tem que dar fim neles, se
nao eles finam a gente. 

O povo novo dos Garc;as do bando de lá nao é muito 
melhor. Também sao brabos. Mas tem urnas mulheres bo
nitonas que dá gosto de ver e ainda mais de namorar. Sao 
muito dadas a serem mirixoras e a dar. O que elas comem 
é homem, se diz. Nisso sao gulosas que nem minhas irmas 
Gavias. Os Garc;as também, é verdade, sao bons pra lan
c;ar javaris e para lutar huca-huca. Ninguém pode com eles. 
Os danados nao fazem outra coisa senao treinar sem 
pf:irar. Nem se divertem mais. Parecem caraíbas, para eles 
lutar é urna sina, obrigac;ao. 
. Aí estará a meu redor toda a minha gente mairum-co-

racipor, sentada, acocorada, ajoelhada, de pé, comendo, 
sorrido, talando. 

- Para que há gente, ó Carram? 
Onc;a serve para ficar no mat~a comer bicho e pra 

minha gente matar. Passarinho enfeita árvore, canta e 
poe pena bonita. Peixe é bom para ficar vivo no frio das 
águas, esperando a gente ir buscar. Mas índio pra que é? 
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Só se é pra ficar de pé, andar por aí, trabalhar mole, dor
mir, namorar, ter filho e fazer a gente aumentar. 

Índio está acabando. Morreu muito. Agora é preciso 
namorar, sururucar para ter menino muito, pra criar mole, 
pra aumentar. 

História serve para contar, para nao esquecer, para 
nao acabar. Eu mesmo ainda tenho muitas que contar, pra 
nao esquecer, para nao acabar. Coisa bonita se faz sem 
pressa, devagar. 
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O MUNDO ALHEIO 

A chegada é um re.buli<;o. É também urna surpresa 
muda, contida. Calada. Toda a aldeia desee a praia para 
esperar, desde que um pontinho negro se ve, movente, 
nas grandes águas azuis. Cuando já estao p~rto, Jaguar 
e Maxl, acompanhados logo por todos os jovens, saem 
nadando ao encontro da canoinha. Cada um chega, toca - . , . a canoa com. a mao, como a urna co1sa mag1ca, _e vem na-
dando ao seu lado, de frente e de costas, para ver, olhar 
e ver outra vez. Tentam adivinhar o que significa,.sob aque
la forma, o tuxauará e sua Canindejub. 

Onde lsaías e Alma descem a gente se abre, num cír
culo amplo. Eles ficam no centro, de pé, estáticos, sole-, 
nes. Passado aquele instante, Teró e o aroe Remui rom
pem o pasmo e avan<;am para o Avá. Os tres homens se 
abra<;am com as maós nos ombros uns dos outros, arman
do um círculo, e come<;am a rodar e rodar, abaixan.do e le
vantando a cabe<;a, num ritmo lento. 

lsso dura algum tempo, mas logo param e, continuan
do abra<;ados, come<;am o choro cerimonial dos homens. 
Choro ressoado, sem lágrimas, seguido do pranto inteirc 
das mulheres. · 
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Obedecendo a um compasso inaudível, o choro e o 
pranto estancam de repente. Primeiro, para o aroe falar 
da -morte e do sepultamento de Anaca, com todos os de
talhes. Depois, para que Teró, longa e demoradamente, 
relembre a morte de todos os mairuns conhecidos do Avá 
que morreram nos longos anos de sua ausencia. 

Todos de pé, ali na praia, escutam. Terminada a fala
c,táo os tres homens continuam a chorar e a rodar,abrac;a
dos. Choram por si mesmos e por todos os mortos. 

Alma, entregue a curiosidade das crianc;as e das mu
lheres, se ve afastada de lsaías. Primeiro, pelo longo cír
culo das lamentadoras. Depois, pelas filas e filas de gente 
que comec;a a caminhar para a aldeia. Ali o Avá é levado 
diretamente para a casa-dos-homens e sentado num ban
quinho em forma de jaboti, entre os grandes mastros cen
trais, bem na frente do aroe que está no seu banquinho bi
céfalo de urubu-rei. 

É chegada a hora. Ele deve, agora, falar longamente. 
Falar duro e forte como cabe ao tuxauara. Falar de tudo o 
que seus olhos viram, de tudo que seus ouvidos escutaram 
e de tudo que seu espírito entendeu, durante todos estes 
longos anos, no grande mundo dos brancas. 

Ele próprio, porém, interrompe a cerimónia pedindo, 
intempestivamente, que esperem um pouco. Vai ao encon
tro de Alma que, atoleimada, espera no pátio, sempre ro
deada de mulheres e crianc;as. Percebeu que nao podía 
entrar na casa-dos-homens, mas nao sabia que atitude 
tomar, nem para onde ir. Está preocupada com urna obser
vac;ao de Teró que na subida da praia perguntou: 

- Voceé a mulher do nosso Avá? 
lsaías leva Alma para sua casa, a casa do seu cla ja

guar. Ali mal. reconhece as velhas mulheres que deixou e 
conhece, naquela hora, as novas que encontra. Apresenta . 
Alma em sua língua e traduz imediatamente para ela. 

- Disse que voceé como minha irma. 
--!.. ·Disse que quero muito bem a voce. . 

.. ' -'., Disse que voce viverá aqui em nossa casa. . 
Afasta-se·, a seguir, rapidamente, para retormar o ceri

monial no baíto, onde todos os homens aguardam. Senta, 
espera uni pouco que se fa<;a silencio total e comec;a a falar 
pausadamente, como corresponde. Fala por longo tempo. 
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Dá, primeiro, visoes rápidas dos temas que devem interes
sar a todos. O mar-oceano que ele atravessou na ida e na 
volta: imenso lago salgado, maior que o céu. As enormes 
cidades que visitou-: Rio, Sao Paulo, Brasília e do lado 
de lá: Roma e Paris. Fala dos casarios sem número, co
brindo extensoes imensas de terras e subindo também pa
ra o céu, pela superposic;ao das casas urnas sobre as ou
tras. Descreve as multidoes de moradores e o inumerável 
gentío branco: sao como as formigas de um formigueiro 
que junte em si todas os formigueiros do mundo. Exempli
Hca com os mercados: as montanhas de comidas renova- · 
das cada día, para alimentar toda aquela gente. Nao deixa 
de falar dos muitos que morrem de fome. Fala dos trens, 
dos navíos, dos avioes, em que ele viajou por terra, por 
água, pelo ar, através do mundo. Descreve, com todos os 
detalhes possíveis, os rádios, as televisoes, os cinemas que 
viu e ouviu passivamente. Comenta os muitos teletones 
talando todos ao mesmo tempo, comunicando gente que 
nunca se viu nem se verá. Fala, por fim, das estac;oes do 
ano, mais longamente do inverno com a brancura da neve, 
o frío frigidíssimo, as árvores peladas e a gente envolta em 
peles. Um pouco, também, das alegrías da primavera es
pocando em brotas ten ros, coloridos. 

Depois de urna pausa vem as perguntas que ele res-
ponde cuidadosamente: 

- Quemé o dono do sal? 
- Quem faz as ferramentas? 
- De quem é o fósforo? 
- Como se fabricam as mic;angas? 
- Quem é o senhor dos espelhos? 
lsaías tenta explicar como e quem faz cada coisa, 

mas mal encontra expressoes adequadas para atender a 
curiosidade Mairum. , 

Surgem, mais tarde, perguntas sobre temas comple
xos: 

- E Maíra, o Avá esteve com ele, o viu? - Soube 
notícias recentes dele, notícias seguras? 

- E os deuses dos brancas, póde ve-los? 
- O Pai , o Velho deles, é o mesmo Maíra-Monan dos 

mairuns? . 
O filho, Jesus, é Maíra ou é Mairaíra? 
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- O Avá esteve com ele, o viu? 
- Teve provas de que eles existem na forma de que 

talam os cristaos? - Tem muito poder? - Onde estao? 
- E por que um mandou matar o outro? 
As perguntas aos poucos vao descendo aterra: 
- E a guerra? - Há mesmo guerra, todo o tempo, em 

algum lugar? 
- Como sao essas espingardas-canhoes que atiram 

bom.bas capazes de arrasar urna aldeia? 
- E os avioes, que jogam bombas do céu incendian

do ou desfolhando as matas? - É verdade? 
- A bomba-do-fim-do-mundo de seu Bob, ele a viu? 

Existe? - ·É realmente capaz de acabar com tudo, inclu
sive com os mairuns e tudo mais num instante, como um 
estalo de dedos? 

, . 

- Pode ser? - Por que? 
Sao horas inteiras de relato , de especulac;ao, de reve

lac;ao. O Avá, ora seguro, a tudo resp_onde tranqüilo e sá
bio; ora duvidoso, dá a impressao de que confunde as coi

; sas. Os mairuns viajam com gosto em suas palavras, ter-
. ra afora, pelo grande mundo dos outr~s . 

. . 
Enquanto os homehs argüem o Avá, Alma, deixada so-

. zinha na casa-das-onc;as, enfrenta a sua provac;ao. Ao 
chegar, arma a rede ajudada por Pinuarana, irma de lsaías, 
.no local que Moitá indica com o olhar. Fica ali sentada, 
olhando e sentindo-se olhada sem saber o que dizer ou 
fazer. 

As mulheres onc;as se aproximam, pouco a pouco. Per
_guntam coisas muito vagas, com urnas poucas palavras 
intel igiveis no meio de frases em mairum. Entendem me
nos ainda as respostas longas, palavrosas, de Alma. Mas 
através dos desentendimentos, vao se entendendo num ou
tro plano de risos e sorrisos, de apalpadelas, de simpatía 
oferecida. Solícitas, comem com ela beijus quentinhos do
brados com carne assada e ensinam como beber, gola-a
gole, um bom chibé de carima, fresquinho, movendo com 
jeito-urna cuia preta. 

Enquanto isso as onc;as vao se chegando, encostando, 
tocando. Primeiro as maos e os brac;os desnudos de Alma, 
que elas olham e apalpam para ver,sentir e admirar na cor, 
na textura da pele, na rigidez das carnes, no calor, tao 
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constrastantes. Depois, o rosto e a cabel_eira que todas que
rem acariciar e algumas refazer, acompanhando com a ge
ma dos dedos o desenho delicado da curvatura da boca, 
a arquitetura do nariz levantado, a arcada soberba da so
brancelha, tudo tao diferente. Mais tarde chegam a-s per
nas e aos pés, que examinam detidamente e com urna de
senvoltura que vai crescendo com a intimidada, afinal con-
quistada. 

Depois de urna hora, Alma está deitada numa esteira 
aberta no chao, rodeada de mulheres, nua em pelo e abo
balhada. Como nao· quer fugir, pretere rir, confraternizar 
com aquela gente que lhe sorri simpática, com malícia e 
carinho. Esconde, quanto pode, o vexame de se sentir in
vadida, desvendada, decifrada. Mas como reclamar que a 
queiram ver nua, se todas essas mulheres estao também · 
peladas? Por que nao se deixar ver e tocar por quem quer . 
ve-la com tanto empenho, se elas se dao também a curio
sidade de Alma, com seus corpos ali ofertados? 

Gran des ·descobertas para as onc;as sao os pentelhos 
crespos das axilas e do púbis, que elas olham e puxam, e 
também seu cabelame lasso que admiram e tateiam, urna e 
outra vez e uma vez mais, comparando com os seus pró
prios cabelos, coma maior aten~ao . Mais do que ate~ao 
provocam surpresa, quase horror, os pelos das pernas 
crescendo duros, decepados depois de um mes sem depi
lac;ao. Nao assim os redemoinhos louros, de seda, do cor
po de Alma, que os dedos delicados das oncinhas e das 
onc;9nas repassam devagar, arrepian,do em, cócega~. O 
grelo-tubi, no alto do lanho sagrado, e ·tambem apreciado 
e até gabado. Ao menos por Mbiá, que mostra .ª A.lma su~ 
bocetinha e seu tubi parecendo queixar-se, co1tad1nha, de 
que medem a metade. Abunda alta e esbelta, abundante e 
firme, e os seios al~ados, bicudos, papudos, torneados, ala
dos, agradam muito. Nao tanto a cintura, julgada fina e frá
gil. 

As grandes surpresas daquela lic;ao de antropologia 
íntima sao a pele limpa e lisa da planta dos pés, que encan
ta. Cada onc;a quereria ficar repassando, com meiguice, 
aquele palma terna na sua própria cara para sentir total
mente, com gozo, a sua delicadeza. Depois, a descoberta 
casual e surpreendente de um molar de ouro que deixa as 
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on~as assombradas. Até Moitá comenta, talando e ·falando 
com o maior entusiasmo, enquanto abre a boca de Alma 
para ver melhor e mete os dedos até o fundo para tocar e 
sentir o metal poi ido e macio. 

No baíto, prossegue a argüicao a lsaías. As questoes 
mais difíceis vem agora. Todos exigem que o Avá discorra, 
confirmando ou ·negando, a visao mairum do mundo lá de 
tora. É como se inquirissem ao h~mem que mandaram ver 
o outro mundo, o mundo dos estrangeiros, dos inimigos. 
Pedem contas. Todos acompanham, suspensos, a discus
sao que lsaías quer evitar, em vao, com Náru, sobre a bom
ba do fim do mundo. Nao será o mesmo cometa que o am
bir Oberá capturou para usar na guerra contra os cristaos? 
Se nao, onde está o cometa cativo de Oberá? Um pacu per
gunta por que o Avá nao procurou mais o tao sabido e ta
lado país da felicidade. Ali, todos sabem, as rocas cres
cem sozinhas ou só coma torca dos canticos de alegria que 
o povo canta o dia inteiro. Haveria lugc;¡r mais importante 
para visitar? Um tracajá quer saber que notícia certa traz 
o Avá sobre a gente imortal que nao envelhece, nem morre, 
só muda de couro de-vez-em-quando. - Nenhuma? - Co
mo assim? - Nao existe mesmo? - Como é isso? - Ele 
nao viu, nao sabe ou sabe que nao existe mais aquela gen
te? - Nesse caso, quem acabou com eles? - Quando? 

Um quati pede ao Avá que fale das mulheres guerrei
ras, de um seio só, que cacam homens. - Por onde andam 
elas agora? 

O prestígio do Avá sai muito abalad~ desta prova9ao. 

Quando todos saem, noite alta, Jaguar se aproxima 
do aroe e se agacha junto dele, sem palavras. Remui com
preende a indagacao muda. Explica, como pode, que tam
bém para ele é um mistério. O Avá veio na forma do embu
t;tado, do encoberto que nao se deixa ver. Sua forma visível 
só esconde, só encobre a sua essencia verdadeira . . É pre
ciso nao julgá-lo. Nao pensar um momento sequer que ele 
seja tao-somente o que se ve. Atrás dele está o escondido, 
o recóndito, cumprindo a sina que lhe impuseram os pa
jés-sacacá da Missao. Nele, através dele, se cumpre al
gum designio. Divino ou demoníaco? Qual? 
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Jaguar sai, só sabendo que pa~a além do Avá visível , 
ele deve continuar vendo o tuxauara que, chegada a hora, 
de algum modo, se revela~á noqueé de verdade e no que 
haverá de ser: o tuxauarete. 

• 
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AS MINHAS ÁGUAS 

No dia seguinte, pela manha, todas as aten9oes se 
c9ncentram em Alma. Ninguém sai da aldeia, todos querem 
ve-la. Tentam conversar com ela, dizendo alguma coisa 
com as po.t:ic~s paJavras que sabem. Os homens e as mu
lheres a convidam toda hora para tomar banho no rio. 

- lsaías, o que é que eu vou fazer? Esse mundo de 
gente me azucrinando, querendo tomar banho comigo? 
lsso é sa.fadeza, né? · 

- E. Mas é melhor ir logo. Voce nao vai ficar a vida 
intei ra sem tomar banho. 
. - Mas, lsaía~.: eu nao trouxe maió e acho que seria 
indecente usar ma10 no meio dessa gente pelada, nua. 

- Eles nao estao nus, nao, Alma. Voce já sabe, as 
mulheres usam o uluri ; os homens o bá. 

- Já vi, mas pra mim dá no mesmo. É tao sumário. 
- Mas, lá pelo meio-dia, ela decide: 

- Tenho que enfrentar isso. Lá vou eu! 
A aldeia em peso vai ao banho, atrás de Alma. Homens 

• 1 

JOVens e velhos, mulheres de todas as idades e também 
crian~as . Ela tira a roupa calmamente. Mas quando ve to
dos os olhos postos nela, de fato postos no seu púbis pelu
do, ela se cobre com as maos e sai correndo, tao desenvol-
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ta quanto pode, para mergulhar na água. Minutos d~pois o 
lparana regurgita gente. Alma, sempre rodeada, va1 sendo 
ganha pela alegria das águas, pelas risadas sono~as de 
todos, pelas crian9as que nadam para ela. Acaba f1cando 
a vontade. A certa altura, aproxima-se da praia e, perma
necendo na água da cintura para baixo, chega perto de 
lsaías para gritar: 

- Vem lsaías, a água está urna del ícia. 
Nao posso, estou nu. 
Nu? Como? 

- Estou nu debaixo da cal~a : sem o bá. 
- Besteira, rapaz, voce pensa que eu estou com uluri? 

O primeiro presente o Avá recebe de Jaguar: um ma90 
de flechas de laminas de taquara e um arco negro, enor
me, primoroso. lsaías sorri , sopesa o arco e agradece di
zendo a Jaguar que, agora, ca9a mais com espingarda, 
perdeu o hábito de atirar flechas. Retribuí o agrado dando 
ao ·sobrinho seu relógio de bolso com a corrente, que Ja
guar dependura, contente, no pescoc;o. 

Na tarde do dia seguinte o Avá sai com Jaguar para 
urna longa pescaría de dois días pelo lparana, seus furos 
e lagoas. Ajeita-se com gosto na ubá, pensando: águas 
minhas que me lavarao! Estao encantados um com o ou
tro. O sobrinho com o tio rola-mundo, estranho, pequeno, 
débil , mas senhor da palavra e capaz de falar de toda~ as 
coisas. O tio com o vigor jovem, formidável , do sobrinho 
que certamente assumirá o tuxauato , quando os mairuns 
reconhecerem, afinal , que ele nao dá mesmo para mandos 
guerreiros. 

Navegam rio-acima, rio-abaixo e pelas lagoas em gran
des voltas. Acampam duas vezes, sempre pescando e fa
lando. lsaías compensa sua inabilidade, contando casos 
e casos que Jaguar ouve encantado. Mas faz o tio calar 
quando é necessário para nao perder a fisgada dum dou
rado. Pescam muitos peixes, mas Jaguar nao quer voltar 
a aldeia sem dois pirarucus. Seria, vergonhoso. Afinal , na 
manha do terceiro día, conseguem pescar o segundo fis
gado no arpao. Com eles voltaram a aldeia. lsaías, arquea
do ao peso do pirarucu, ouve os cumprimentos de todos 
que olham admirados e saúdam como se ele o tivesse 
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pe~cado. O~i ao Avá saber que ninguém tem dúvida de que 
o p1rarucu e de Jaguar. 

Na al~ei~ ~le comen_!a com Alma as dificuldades que 
enf .renta. E v1~1vel que nao ?orresponde a expectativa dos 
ma1runs. Exp_l1~a que tudo ~ mais grave, !1º seu caso, por 
ser ~le do cla 1ag~~~· q~e da o~ tuxauas. E o cla que exige 
e ex1be forc;a e ef1c1enc1a. Se nao fosse assim se ele fosse 
do cla d?s carearás, por exemplo, com voca'c;ao de aroe, 
bem pod1a ser um homem recatado, quieto. Mesmo se fos
se do cla t_ao ?e_t:st~do~o.s quatis,ninguém se preocuparía 
com suas 1nef1c1enc1as f1s1cas. lmaginariam que as inabili
dades, se haviam, se compensavam, porque nele estaria 
se formando um futuro oxim, um pajé-sacaca, um feiticeiro. 
Mas para um jaguar é diferente. Um jaguar tem que ser um 
chefe . Levará muito tempo para que desistam disso. Ele 
sente como os olhos se poem nele, perplexos, espantados. 
Adivinha que estao todos desejando urna espécie de mila
gre, urna eclosao, que fac;a sair de dentro das suas poucas 
carnes, de dentro do seu corpo esquálido um outro ser: 
um on<;ao vigoroso, maduro, respeitável, sábio. O chefe 
que esperam: o tuxauareté. 

_ Saem, dias depois, para cac;ar. Agora o Avá e Jaguar 
vao acompanhados de Teró e Maxl. Apesar de armado com 
a carabina automática 22, que Bob emprestou, o Avá nao 
faz b.om papel. A carabina sempre serve para que Teró, 
depo1s Jaguar, depois Maxl se divirtam dando rajadas. Mas 
toda a ca<;a eles conseguem com flechadas silenciosas. 

Depois deste segundo insucesso, lsaías recusa todos 
os convites para ca<;ar ou pescar, embora tenha vontade de 
voltar a v.iver aqueles primeiros dias que passou com Ja
guar. soz1nhos os dois, falando. Aliás, falando ele da sua 
experiencia, aos ouvidos a quem mais quería falar. Era co
mo se Jaguar estivesse ali para beber suas palavras, a fim 
de nao repetir. jamais. nem permitir que se repetissem as 
loucuras que ele cometeu. As op~oes erradas em que se 
enveredou. 

1 saías passa. desde entao. a falar mais com Alma do 
que com os Mairuns. Nessas conversas, vai desenvolvendo 
seu grande projeto. Fala horas e horas da imensidade da 
ro~a que abrirá em certo local que r:nostra a ela: 

- Urna ponta de mata ao lado da Lagoa Negra com 
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urna terra preta feer icamente fértil - diz lsaías. - Mas 
nao que~o saber de nenhuma roc;a mairum, com as plantas 
todas misturadas, crescendo como se fosse no mato. Sua 
roc;a será bem arrumada. Com tabuleiros só de mHho, ou
tros só de feijao ou de amendoim para crescer em ordem 
e par.a. f~cil itar as grandes colheitas. A produc;ao, vendida, 
perm1t1ra comprar muitas coisas que serao distribuídas en
tre os que mais colaborarem. 

O melhor do plano é a idéia inovadora de utilizar o 
élan desportivo e cerimonial dos Mairuns. convertendo-o 
em for9a produtiva. Para isso dividirá a roc;a em metades, 
a_ azul e a vermelha, tal qual se faz com a aldeia no ve
r~o , para as grandes lutas de corpo-a-corpo e para as 
disputas com as lanc;as javari. Essa divisao esportiva da 
metade norte e da metade sul, nao levando em conta as 
bandas matrimoniais nem os clas, permite reun·ir os mari
dos e as mulheres, onde estiveram vivendo, nos mesmo gru
pos de torc ida. A idéia é canaliza r para a produc;ao o en
tusiasmo esportivo. Os mairuns, expli ca, aplicam todo o 
vigor físico e intelectual - que poderiam colocar no esfor
c;o por progredir - na superelaborac;ao de sua etiqueta 
social , cerimonial e esportiva. Trat~-se , agora, diz ele, de 
induzi-los a deslocar essas fon; as motivadoras para o se
tor ecónomico, a fim de promover o desenvolvimento. Nin
guém imagina o que um mairum pode fazer para atender 
um preceito ritual , ou para sepultar com honra um velho 
chefe, salienta. O que eles nao sabem é entrar no jogo da 
vida real , prática, com o mesmo vigor. N isto tem o seu pa
pel certas crenc;as religiosas, como a concepc;ao de um 
céu acessível a todos depois da morte e a ilusao de urna 
Terra sem Males que estaria a espera dos desesperados 
como um caminho sempre possível, aberto para quem te~ 
nha peito para enfrentar as provac;oes. 

Alma pondera para si mesma que lsaías está é que
rendo compl icar as coisas: 
. - Pra f!1im ~sses mairuns já fizeram a revolu9ao-em-

l1be,rdad_e. Nao ha ricos, nem pobres; quando a natureza 
esta sov1na, todos emagrecem; quando está dadivosa todos 
e~gor?am. ~inguém explora ninguém. Ninguém man

1

da em 
n1nguem. Nao tem pre90 essa liberdade de trabalhar ou 
folgar· ao gosto de cada um. Depois, a vida é variada, nin-
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guém é burro, nem metido a besta. Pra mim a Terra sem 
M~les está aqui mesmo, ~~ora. Nem ,.brigar ele~ brigam. 
So. homem e mulher na furia momentanea das ciume·iras. 
Derxa essa gente em paz, fsaías. Nao complique as coisas 
rapaz. ' 
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MAÍRA: REMUI 

MA1RA-CORAC1, o Sol, roda sem pausa na imensidao re
donda do azul celeste. Gira fixo em sua rota como se es
tivesse amarrado na ponta de urna corda. Nao seria ele 
um zunidor imenso que os mairuns rodam no céu? Mas 
nao berra, só Ilumina e esquenta. 

As vezes, ele também se cansa desse gira-girar e de
seja vir, por um instante que seja, ao seu mundo reformado. 
Quer ver, outra vez, os verdes, os vermelhos, os amarelos. 
Quer cheirar as catingas e os perfumes que ele mesmo 
pós nas coisas. Quer vestir o corpo dos homens, qver sen
tir o gozo das mulheres de seu povo: os mairuns. Quer, 
também, emocionar-se com os sentimentos de alegria e 
tristeza, de saudade e melancolía, de desengano e espe
ranc;a que alen_tam os mairuns. 

Vou rever, agora, esse meu velho aroe. Ele pensa que 
será o último, o derradeiro: aquele que há de encerrar a sé
rie de tantos aroes que conheci. Quer acabar. Dá pena, é a 
minha luzinha que ainda ilumina o espírito mairum. Lá está 
Remui , sentado no banco de lembrar as cabec;as que tirei 
do urubu-rei, zunindo o seu maracá. Zune o maracazinho 
e murmura alguma coisa aos seus queridos mortos. 
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Como pode continuar vivendo dentro desse corpo, 
Remui? Está gasto de tanto uso. Ve mal : sombras. Ouve mal: 
vozes e o cascável do maracá. Cheiro? Talvez sinta um 
pouco a catinga doce de carnic;a de gente. Pode comer ca
pim pensando que ··é carne. Meu velho aroe, nao lhe dou 
descanso ainda, mas compreendo que voce queira acabar. 
Fale, velhinho, tale aroe. Fale comigo! 

O Avá veio e nao veio. Este que veio é e nao é o ver
dadeirp Avá. O que eu esperava, e que vi vindo dia-a-dia 
por terras e -águas, nao chegou. Aquele, sim, era o Avá 
mesmo, inteiro. Este é o que restou de meu filho Avá, de
pois que os pajés-sacacas mais poderosos dos caraíbas 
roubaram sua alma. Ele anda por aí, meio dormido, perdido 
para si , perdido para nós. Atrás do~ seus olhos, está a 
névoa, a cegueira dos que já nao tem alma para morrer. 
Ele nao é mais um vivente-mortal, como nós. Ele nao será 
nunca, jamais, um morto-vivente. Está tora dos mundos nos
sos. Nós náo o vemos, ainda, no que ele é. Ele já nao nos 
ve. Está perdido, dormente, encantado, embruxado. Quem 
o há de acordar? 

Este Avá era minha esperanc;a. Era ele que ia nos sal
va da perdic;ao que vem aí. Era ele que voltaria, traze.ndo 
para nós todos os grandes segredos dos caraíbas. Ele vi
ria levantar a nac;ao Mairum. Mas veio vazio. Nada nos trou
xe, nem a · ele mesmo nos trouxe. Perdemos com ele até 
o nosso ttlxauara que teria sido um tuxauareté. Voltou va
zio, esvaziado. É como se tivessem· tirado a pele dele. É 
como seo.tivessem viradoao revés, pondo o de dentro para 
tora e o de tora para dentro. Mas foi pior o que lhe tize
ram. Tiraram o seu espirito. lsto que está aí é o que resta 
de um homem que perdeu a alma. 

Eu, agora, nao tenho mais esperanc;as, só me re~ta 
morrer. Morrer de cansac;o de tanto esperar. Morrer de 
fastio pela vida que me desgostaria viver. Mas morrer, mor
rer! Morrer, enquanto a terra queira apodrecer meu corpo, 
~orno apodreceu o do meu tuxaua Anaca e de tantos ou
tros. antes. Amanhá, bem pode ser que eta também pe~a 
repouso a voce, Maira. Bem pode ser que eta diga: estou 
cansada de comer carni~a. E voce terá que escutar, terá 
que atender. 

Nós, os maíruns, estamos acabando. Conosco acaba 
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Maíra-Monan, Mairahú, Maíra-Ambir o nosso ·Criador. 
Quem comec;ou tudo isto foi vocé mesmo, Maíra-Coraci. 
Voce quería ser só. Aí está voce novo e renovado cada 
dia, como ontem, como sempre. Quem nos salvará? Onde 
estará o velho Maíra-Monan, castrado por voce? Nosso 
Oeus antigo, o que morreu para nós, talvez Ele, somente Ele, 
possa agora nos salvar. Náo voce, Deus.sacana, que sem
pre pode nos valer, mas nunca quis. Qu·em sabe o Velho, 
o Sem-Nome, manda outro arroto dele, para entrar em al
guma Mosaingar? Aí, nasceriam outra vez-os fUhos. g~meos 
do Senhor •. para comec;ar tudo de novo. 

Aquí já nao se pode tazer nada. O que nos resta é es
perar. Esperar para ver o tim, para saber com:o virá. A m.im 
só me sustenta aqui, agora, o desgosto, a obriga~ao, a s1na 
de ser o aroe dos mo·rtos. Sem mim, como estariam eles? 
Ninguém existe mais para ser aroe. Só, talvez, Teró ou 
Náru. Mas isso eu náo desejo a meu sobrinho Teró. Mas 
assim é. Ele será se eu náo tor o derradeiro, o último dos 
aroes. Náru, com sua carne de pacú, poderia? Duvido. 

É pena que o meu filho carnal, o Avá, nao possa ser 
aroe. Mas nao, ele jamais poderia, está desvestido de a1m·a, 
nu. Nao, demasiado tempo ele andou com os malignos para 
que possa talar aos espíritos. O ser jaguar, parido por Moi
tá, minha mulher da casa-das-onc;as, náo é, talvez, o maior 
impedimento. O obstáculo ·está na perda da alma. Ele an
da aí ·com o corpo vazio, os olhos embac;ados, a boca ta
lando a palavra do outro. Onde nao há alma, urna alma tor
te, inteira, nao pode crescer um aroe. Ele nao é ninguém. 
Nao há ninguém atrás dos olhos dele. Como poderia ele 
talar a grande roda dos mairuns de todos os ~empos? 

A grande roda rola c'ada tarde para vir aqui, trazendo 
duas, tres, as vezes mais, almas de cada casa para me ta
lar, para me escutar. Sem mim, a roda seguirá rodando, eu 
estarei entao no meio dela, perdido como um grao a mais 
de areia no poeiral do céu. Mas a roda rodará para nada, 
sem eixo, num baíto como este, sem aroe, que ouc;a o que 
foi, que diga o que é e adivinhe o que será. 

Eu nao quero, nem posso pensar o que será esse 
mundo ' desalmado de espíritos que voejarao no espac;o 
sem um ponto fixo, imóvel, que seja o seu centro. As coi· 
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sas sobreviverao a morte dos espíritos? Poderá o mundo 
equilibrar-se sem um ponto imóvel que o sustente, sem mo
ver-se, como esse baíto? Poderá o tempo suceder com 
ontens, hojes e amanhas juntinhos e separados como os 
graos de milho na espiga, sem um mirador fixo no chao 
do mundo, de onde os mairuns tomem conta do sol? Quem 
garante que ele se levante, se alteie e se ponha cada día? 

Estou cansado, a Terra está cansada. Até o Céu talvez 
esteja cansado e queira cair, despancar. Só a voce Maí
ra, nao lhe pesa a claridade. Nao haverá horas em que voce 
também desejará apagar? Me espanta que os pássaros e as 
crian~as nas~am novos, querando viver a vida com gozo 
e tesao. Por que? Cansado estou. Cansados estao os mai
runs. Cansados de viver. Cansados estarao, quem sabe, os 
próprios mortos, de rodar e rodar. Só nao estao cansados 
voces dois, Maíra e Micura, nos seus corpos de fogo e 
de luz, iluminando e alumiando de-dia-e-de-noite, o mundo 
novo, o mundo dos caraíbas. 

Este meu velho aroe está caduco. Quero sentir, ouvir 
gente jovem. Gente que ere ou, se nao ere, vive. Gente que 
goze viver. Remuj é só melancolía. Preciso medir o deses
pero de Teidju, experimentar a tristeza deste A~á. Como 
estará meu jovem Jaguar, feíto de músculo e tesao. E esta 
caraíba, quem é? Que faz ela aí convivendo com meu po
vinho? Que há de ser dela? 
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POTRANCA 

·CoRRUTELA desincha de gente no come'10 do verao. 
Esvazia-se dos vaqueiros que saem. procurando servi~o 
na travessia das boiadas pelos sertoes. Boas sao as va
quejadas de buscar e trazer ventres e garrotes para as pas
tagens das fazendas novas recém-abertas, na margem do 
lparana. Sao viagens longas, tranqüilas, para nao cansar 
e nao estropiar a novilhada. Sao também divertidas: para 
um bom vaqueiro nao há como aboiar garrotes inteiros. 
Nao é tao bom levar par~ trás vacas eiradas e boiecos de 
sobreano para recria e ~ngorda nas invernadas. Sao via
gens tocadas,· de matula magra, mu ita trabalheira e pouco 
ganho. 

Corrutela se enche outra vez de gente, quando os va
queiros voltam dos sertoes-de-dentro com dinheiro no bol
so e boas mantas de carne-de-sol na garupa. Ou do ser".' 
tao-de-tora, com tralha comprada nas v·ilas: brilhantina 
para as meninas-mo'1aS, algum corte de chita para a futu
ra sogra, ci.garros de papel, alguma garrafa de pinga. 

Para Xisto come~a aí o tempo da tenta~ao. Até que a 
cortina de águas tantas das chuvas grandes baixe o facho 
dos rapazas, eles ficam zoando como um enxam19 de zan-
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g6es em cima das moc;aa. Serenata com viola é toda noite. 
Oanc;a de sanfona nas casas de católicos, toda semana. 
Sem venda de pinga o perigo nio é tio grande, mas é pre
ciso estar atento. O Oemo está ai mesmo, trapac;eiro, aten
tando. 

Acocorado na sombra da igreja Xisto prega ao seu re
banho: - Vejam, lá vem o Tiio Comboieiro com a sua 
tralha. É só olhar para ver e entender. De-dentro-dele, 
Deus levanta as forc;as para sustentar a carga. De-fora
del e, o Demo forc;a a carga pra baixo. O pobre do Tilo tá 
su a do do esforc;o que faz. O Demo está no bem-bom .• sen
tado em cima dos tarecos. Assim é em tudo. Nao é só nas 
coisas. 

Xisto toma fólego, pita sua fumacinha e continua: 
- Em tudo o Demo se mete, mas ele gosta mesmo é 

de se meter dentro da gente, é de se intrometer. Está sem· 
pre buscando um cavalo, um cavalo dele. Ou urna égua. 
uma égua dele. Ou urna potranca dele, o esganado. Quem 
·está livre do Demo? E ai é que está o perigo perigoso, por
que o corpo de cada um é sua santidade. O corpo é a casa 
que Oeus nos deu, sagrada, por morada. Quando o Demo 
entra nessa casa, tu do está perdido. N io só aquel e, des
grac;ado, muitos mais podem est•r perdidos. Como vamos 
saber se a palavra do cavalo do Oemo é d~le ou é do ca
valo do Demo? Dela ou da égua do Demo? É dela ou é da 
.potranca do Oemo? Ela é ela que é a potranca que é o De
mo. Ninguém pode saber. As coisas sio como sáo. O mun
do está cheio de tentac;áo. Sáo fogos saltando pra tora de 
si, querando pegar na mac~a. E. a maceg~ somos nóa 
mesmos. Aí, meus irmaos, m1nhas srmis, aqu1 nessa boca 
de noite, nesta cerrac;áo do escurecer, aquí estáo uns ho
mens, umas mulheres, umas moc;as virgens. Est~os to
dos aqui debaixo da protec;áo de Oeus, com as ~ao~ pos
tas pedindo pra·nos livrar do Demo. Vamos cantar srmaos. 

Cantam o estribilho, ba~endo palmas dentro do ritmo 
que Xisto comanda. O entusiasmo e o fervor vio crescendo 
enquanto cantam, as vezes de pé, parados, as vezes sal· 
tando c9m os brac;os levantados, as vezes gingando, dan-
c;ando. 
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Aleluia/ Hosana! Gl6rial 
Deus me salve. Deus me leve. 
Somos de Deus Nosso Senhor. 
Deus é nossa morada. 

Xisto pára a cantoria e continua: 
- Cuando o Demo entra dentro de alguém, que é 

que se pode fazer? N.ada nao. Nao tem mais jeito nenhum. 
Está acabado, mas vivente, tentador, danador, comedor 
de almas alheias. Assim é a lei, meus irmáos. Lei dada 
por Deus para quem sabe ver, lei boa para quem vive na 
conformidade de Deus. Boa para quem aceita a dureza da 
vontade de Deus. Mas lei dura e enganosa, para quem cai 
na perdic;ao. Lei sem juiz, nem jurado para julgar. Lei só 
de Deus Nosso Senhor. 

- Ele está lá em cima, ao pé de Oeus-Pai, vigiando. 
Vigia o cac;ador dele aqui em baixo, o Demo. Olha e ve o 
danado cac;ando almas no povinho que é o. gado de Deus. 
A vontade de Deus é misteriosa. O Demo mesmo era o 
Anjo-Negro, o anjo calado. O anjo que Ele mais amava. 
Mas o Demo era quem mais reclamava, quem mais queria 
,ajudar na obra de Deus. Nao foi esse Anjo que Deus per
deu? Nao é esse o Anjo decaído? O Demo, que está entre 
nós, atentando, é o cac;ador de Deus. Deus e o Diabo es
tao entreverados. A vontade de Deus é misteriosa, é re
cóndita, encoberta. Deus é como a luz do sol, alumia tudo: 
mesmo aquí no ladq da sombra desta capela, é escuro, 
mas aí está a luz de Deus mostrando a cara e a figura de 
cada um. Deus entra até no íntimo insubornável do negru
me que é o reino do Demo. Deus é como o ar, está em toda 
parte, no claro e no escuro. Eu até pen$0 que o ar é o bafo 
de Deus. Cuando Ele sopra vem ventania, tempestade, fu
racao. Todo mundo ve, se assusta, descobrindo que o 

· mundo está cheio de ar. O ar é de Deus, mas também é do 
· Demo, do excomungado, o irmáo dos anjos, a criatura de

caída, desgarrada, desgrac;ada. Cuando nos falta o ar, 
na aflic;ao da hora derradeira da nossa morte, é o Demo 
que está tapando nossas ventas, sufocando para disputar 
aquela alma. Em toda parte está o cac;ador de Deus, ca
c;ando pecadores que já pecaram e pecadores que hao de 
pecar. O Demonio é vaqueiro, nao come o que criou. Tam-
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bem nao é lavrador. nao come o que plantou. O Demo pes
ca o peixe que encontra. O Demo ca~a a ca~a que nao é 
dele. De quem é a ca~a que ele ca~a . a pesca que ele pes
ca? É de Deus. Sao criaturinhas de Deus que nem eu. que 
nem voce Perpetinha. Eu, Xisto, voce, qualquer um. É 
o que Ele quiser. Qualquer· um, bom ou ruim, p~de ser a 
casa do Demo. Por que é tudo a$sim tao difícil? E o misté
rio. E o mistério é o que nao foi revelado. Deus é Pai, Oeus 
é bom, mas Oeus é a lei, a dureza, a virtUde, a pureza. Deus 
é o mistério. O jeito que Ele encontrou foi este para penei
rar o seu povinho, joeirar como diz o livro santo para saber 
quem é quem. Para separar quem presta de quem é ruim. 
danado e danador. Por isso é que nós precisamos, ser que 
nem ca~a. que nem quati, paca, anta. Dormir com um olho. 
deixando o outro meio aberto, vigilante: pronto para de
sembestar mundo afora, quando vier o perigoso, o tinho
so. Só a manha nos pode salvar da perdi~ao. Misterioso é 
o mistério do Senhor. 
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O SANGUE E O LEITE 

A 1.MA vive ao compasso mairum, a esta~ao dos longos 
días azuis. Sente cada vez mais fortemente a beleza ·de vi
ver, o gozo de existir, que aprende deles. De tudo partici
pa, vendo com seus olhos e ouvindo com os ouvidos de 
lsaías. Assim assiste, buscando entender, a grande festa de 
reapresenta~ao das meninas-mo~as, recém-menstrua
das. O Avá admira, extasiado, com olhos de lsaías, as fle
chadas-da-lua, tao bem nuinhas. Alma enche os olhos de 
jovens corpos encarnados pela mao de Deus. 

Etas estiveram em reclusao durante meses em caba
nas armadas dentro das casas, sem ve'r nem falar com nin
guém, e sem andar nem tomar sol. Saem agora, clarinhas, 
matinais, resplandecentes. Toda a aldeia tem os olhos pos
tes nas suas gra~as. Trazem no peito, real~ando os brotos 
dos seios, o colar solar de plumas douradas que.cada uma 
eta mesma compós, com rigor, sozinha para mostrar seu 
virtuosismo de cuñantá. Na cara, o sorriso mais claro. Em 
todo o corpo as alegrias raia·das de urucum e jenipapo. Na · 
cabe~a. esvoa~ante, a enorme cabele~ra negro-azulona, 
provocante. A franja cobrindo a boca. As pernas enfaixa
das com embiras, abornbacfas, barrocas. Nas maos leva 
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co":l º!gulho a caba~a e as cuias de chibé, de polvilho de 
carsma: • 

- Bem, voce quer do meu leite, bem? 
Durante toda a tarde a aldeia, sentada no circulo do 

so~ se pór, olha as meninas-mo~as que servem seu leite
ch1b.é ao~ ~omens com que hao de foder. A gente olha e 
s~rrs, malicia ~ c~menta com alegria os modos de e lda gu
"·ª no seu prime1ro passo de mulher. Brotos, renovos da 
vida que desabrocha, renova. 

- Voce viu, Jaguar? Voce viu os seios de lnimá como 
empinaram? Quem é que anda machucando eles? 

1

Maité! 
Maité ... 

-:- Olha as coxas de Arar_uama - contesta Jaguar. 
- VeJa como engrossaram. Foi bolina sua? 

- E Anurá, a barriguinha dela. Veja só como está 
buchudinha! Que gracinha! Já irá parir? Quemé o pai? 

- Nao, cunhados, linda é só Yupti. Vejam bem a cara
puá dela: estufadinha, redondinha. Danada! Podia dar 
aquele carazinho pra mim. 

. - Meninos, olhem Tumií. Vejam como anda, a safa
d1nha, balan9ando a bunda que nem uma caraíba. Apren
deu com a Canindejub! Que beleza! 

As garotas andam, falam, riem, requebram, amaman
tando sem parar a seus futuros homens. Futuros? Quem 
garante? Vao as casas buscar mais chibé e voltam para ser
vir e se deixarem ver, exibidas. Sorriem, andam, rebolam, 
param e tornam a amamentar ao mais querido. 

:-- 'toce nao toma mais do meu leite, Jaguar? Pergun
ta ln1má, oferecendo outra cuia. 

As mulheres sorriem e comentam: 
- Veja Calu, veja só essa lnimá, vai sururucar a vida 

inteira. 
- Pra mim - diz Anoa - ela come~ou a sururucar 

muito antes de ser flechada. Vai ver que nem pode ter fi
. lho de tanto que já sururucou em menina. 

- Qual nada - diz Piti - voce sururucou e sururu
cou muito antes de menstruar e teve tantos filhos bonitos. 

- Mentira, é mentira! Nao sururuquei antes de fle
chada, nunca. Nem sururuquei durante minha reclusao. 
Só uma vez. Depois sim. Voce é que sempre foi muito safa
dinha, muito sururuqueira. Nao foi a voce mesmo que pe-
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garam com o finado Anacl dentro da parhoc;a de recluslo? 
Os homens também comentam. Teró mostra a Matipu 

e a Cosó como os dois jovens tapir, Sui6 e Mati, 98tlo 
acanhados diante de Araruama: 

- Ambos querem casar com ela, como é que vai ser 
laso? Vio ter que revezar por muito tempo. Ai, meu tempo ..• 

A velha Camii reclama, azeda, que no seu tempo a vi
da era muito melhor. Na festa do seu primeiro sangue, hou
ve fartura. Os homens tinham saido todos para ca9ar e pes
car, juntando grandes quantidades de ca9a e de peixe mo
queado. Foi uma festa boa com muita comida. _Ela oferecia 
aeu leite de carimi com uma mio, mas dava com a outra, 
ao mesmo tempo, carne de ca9a e de peixe dentro de bei
jus de tapioca. Nio era como agora, só esse leitinho e a 
comida de todo dia. Os homens de hoje sio pregui9osos. 
A vida está diferente. Será por que nio temos· um tuxaua 
de verdade que fa9a esses pregui9osos trabalharem? 

- É - responde Moitá - estamos todos velhos e 
cansados. Mas sempre vale a pena viver. É bom ver essas 
menininhas novas ressurgirem cada verlo, tio clarinhas. 
Até passando perto da Canindejub elas fazem uma bonita 
figura. Sio quase tio claras como a arara-amareis. · 

Pinuarana, mulher de Teró, e sua filha Mbiá, mulher 
de Náru, sentadas ao redor de Moitá, concordavam viva
mente. Pinu, sorrindo, aponta lnimá. 

- Lá vai a comedora de on.;as. Cuidado com ela, vai 
nos roubar alguns. 

279 



MAÍRA: TEIDJU 

ÜuTRo mergulho preciso dar para sentir esse meu po
vo. Quero rever, com eles, esse mundinho meu lá embai
xo. Sobre quem vou investir? Que tal esse oxim? Preciso 
ver o que ~ente essa coisa qué Micura fez cuspindo na bo
ceta da mae dele. Lembro-me bem que meu irmao inven
tou esse oxim quando o outro, Tapiir, virou otxiéon feiticeiro. 
Nele entro: porcaria, porcaria de corpo este. Mal serve pa
~a ver a ,luz e a sombra. Nem as cores distingue bem. Que 
e que da gosto de viver a esta criatura lunar do meu irmao 
Micu,ra? O único que presta nele é essa lucidez desespera- . 
da_. E e~sa luz acesa na noite da vida que tanto lhe dói. 
Fale, oxu:r1 , fale comigo, fale: 

. --: O, ~u , Teidju! Eu já, nao agora, nada! Nenhum: 
n1ngue~. Nao eu, eu nao! Desse Avá sim : ele vai mal , quem 
s_abe p1or ~o que eu. Comec;ou olhando para mim de frente 
rindo, sornndo. Sorrindo pra mim na minha cara como 
se eu fosse como os mais. Nao sou. Depois, foi se c

1

hegan
do. Agor~ vem ~odo o dia. Será pela carne que dou a ele? 
Pa~a ouv1r a m1flha conversa, nao há de ser. Nao sou de 
mu1to falar. Ah! isto será, isto é o certo : ele vem para ter 
com ~uem conversar. O que ele quer é um ouvido que es-
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cute as tolices dele. Nao sei o que será dele. Quería ser 
urna espécie de oxim , como os pajés-sacacá lá de cima, 
um oxim negro. Para isto se prepa_rou anós-e-anos. Vol
tou e nao é oxim, nem nada. Tuxaua devia ter sido, mas 
nao serve. Se ve na cara dele que é torcido. Nunca, nunca 
será um tuxaua. 

Para tuxaua quem serve mesmo é esse danado do so
brinho dele, o Jaguar. Quem é que nao adivinha nele, na
queles olhos, no ódio que salta deles,_ o que há de ser? 
Aquele sim é homem de guerra. Eu nao olho mais na cara 
dele. Antes olhava e ele tirava os olhos. Mas de uns tempos 
para cá ele poe em cima de mim um olhar tao firme e duro 
que eu abaixo os olhos e me escondo. E é ainda um rapa
zinho. 

Mas nao é só o Jaguar. Em todos, exceto no Avá, em 
todos eu sinto esta repulsa. Em alguns é nojo, principal
mente nojo. Em outros é medo, principalmente medo: pa
vor. Mas o efeito é o mesmo. E quem deve apavorar-se sou 
eu. Dev ia sumir, escafeder. lsto sim, é que eu devia fazer. 
Mas isto é o que eles querem. lsto é o que eles gostariam. 
Também se eu sair daqui, para onde irei? Cair nesses ma
tos, para viver como um bicho entre os bichos? Minha vida 
talvez seja pior que a vida de bicho. Mas eu nao sou bicho, 
sou gente, gente mairum, gente de Maíra, isto sou, quei
ram ou nao queiram eles todos. Sou quati, o Teidju , um ver
dadeiro mairum. 

. - Que é isso que esvoaca? Sai bicho, sai desgraca. 
Que será essa língua fria de morcego que lambeu meu can
gote? Sai: é o andirá imortal? Será o morcegáo, outra vez, 
me atentando? Sai, esganado, va chupar a nuca de sua 
mae. 

Quero pensar. Bem sei que ninguém me quer. Mas 
eles nao podem passar sem mim, me temem. Eu vejo o me
do crescer, gosto de ver que cresce. Me dá medo, mas, 
na verdade, mais gosto me dá do que medo. Gosto de ver 
que tenho um poderzinho que infunde respeito. O ruim é 
que eu sei muito bem o fim de tudo isso. Vi quando eles 
acabaram comTapiir. Qualquer dia eles virao atrás de mim. 
Mas por agora ninguém ousa. Como iriam passar sem um 
oxim? Mairum nao sabe viver sem comer carne de cac;a. 
E nao podem comer carne impura. A carne é por si mesma 
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" a casa da podridao, é a perigosa, a viciada. Tanta carne 
ruim que eu purifiquei para eles. Carnes capazes de apo
drecer um povo: perde-lo, matá-lo, envenená-lo. Carnes 
capazes de derreter os ossos. Nunca vi, mas sei das his
tórias de gente sem oxim. Vao se deformando até se trans
formarem em sacos. Uns sacos cheio de ossos moles cho
calhantes. lsto sim, é o que acontece com quem com~ car
ne impura. 
. O qu~ nunca tinha a~ontecido era alguém querer con

v1ver com1go, c?m um ox'n:1· p~xar conversa, rir. Cair aqui 
em casa todo dta. Este esta ru1m da cuca, muito ruim mes
mo deve estar este Avá. Ou bem demais, quem sabe? Ele 
ignora que a um oxim ninguém perdoa ser oxim embora . , ' 
n1nguem possa p.assar · sem ele? Por que entao ousa, na 
fren.te de todos, entrar aqui, falar comigo? E eu, por que 
~ce1to o risco de aumentar o ódio que já me tem? Aumen
taria? Nao irao dizer que ele é oxim também? Será um oxim? 
Nao sei. 

- Que faz aí esta coruja? É a caboreúna? Ou será o 
urubu com olho no cu da cuca. Algum bicho estará queren
do me dizer alguma coisa? Que será, quem será? Estou va
riando? Nao é certo, há algum bicho esvoacando. Algo es
voaca aí. Que será? 

• Eu nunca quis ser oxim. Quem quereria? tsto me caiu 
em cima, como urna sina. É como ser baixo e gordo e feio. 
E talvez por isso mesmo. Desde menino eu fui redondo 
flácido, desengonc;ado, feio. Nao podia com os outros: 
qualquer um mangava de mim. Fui crescendo, me reco
nhecendo e me escondendo. Só minha mae queria saber 
de mim. Enquanto viveu me procurava, tinha um faro dana
do pra me encontrar em qualquer loca em que eu me me
tesse. la e me dava um pedac;o de carne e um aipim cozi-

. do, alguma coisa, todo dia. Foi ela mesma quem me disse 
um dia que eu havia de acabar oxim. Disse sem tristeza, 
como se soubesse desde sempre, como se me tivesse pa
rido para isso. Tremí de medo e de vergonha, mas acabei 
oxim com o maracá numa mao e o penacho na outra. Quem 
me deu f?i o velho Tapiir, pra me aliviar dos ataques e da 
espumac;ao da boca de que nunca me curei de todo. 

- Esse grasnar é de quem? Ninguém? Essa catinga 
azeda, de onde vem? Faz muito tempo que acabou a catin-
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ga doce da carnica do tuxaua. Será catinga de morte de 
alguém desenterrado? Quem vai morrer e ficar desenter
rado para feder azedo assim? Parece catinga do oxim Ta
piir. Mas ele morreu há tanto tempo! Nao será o fedor da 
minha carnica apodrecendo lá no mato que já me fede no 
nariz? 

Quando o Tapiir me curou, eu mesmo tomei o maracá 
e o penacho, fiquei muito tempo brincando com eles para 
conhece-los. Fui aprendendo, aprendendo. Um dia o ma
racá já era a extensao da minha mao, dentro dela eu nao 
o sentia. Só sentía a falta quando estava sem ele. O mesmo 
com o penacho de seriema; se o perdia, fazia urna falta da
nada, como se me tivessem tirado os dedos. Desde entao, 
o maracá numa mao e o penacho na outra, fazem parte de 
mim. As minhas duas maos para isso servem, para tremer 
o maracá, para espanar o penacho. O penacho e o maracá 
falam mais e melhor que minha boca. 

Até com · esse oxim-preto, pajé-sacaca caraíba, o Avá. 
Até com ele, qüando está aqui , eu fico puxando o maracá 
devagar, devagar, quase como faz o aroe Remui: chuá ... 
chuá ... um chiadozinho fino. Ele as vezes pára de conver-> 
sar e fica escutando, escutando aquele chuá ... uá ... zinho, 
tao silente. É como um tremor de asas, asas de besouro, 
mas pode subir até o tom da mae das cigarras e mais ain
da, muito mais, até ensurdecer. 

Um dia, antes da morte de Tapiir, veio alguém pedir 
feitic;o, nao fiz. Veio depois outro, com bons modos, pedin
do cura: curei. Desde entao ·fui curando e crescendo. Mi
nha boca aprendeu á dar fala aos espíritos mamaé que 
esvoac;am por aí. Creio que fui amestrado por eles; sou a 
montada deles. Cada um vinha, se intrometia em mim. Eu 
tremia de pavor, sem razao, de pura ignorancia. Custei a 
descobrir que eles só queriam meus olhos para ver, minha 
boca para cantar. Assim fui aprendendo até ser cantador 
bom que todo mundo gosta de ouvir. Hoje canto com to
das as vozes de gentes e de bichos: sofridas e espavoridas, 
horrorosas de tao medonhas, ou suavezinhas de adorme
cer quem ouve. Minha boca aprendeu també·m a comer fu
mo-pitim e a pitar muita planta tremente, nervosa, vibran
te que se esconde por aí. O último que aprendi foi a so
prar fumac;a e a chupar as coisinhas vivas e mortas que 
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se metem dentro da gente, provocando as doenras e as 
dores. · y 

Um dia ar:nanheci feíto e refeito. Havia aprendido que 
com o maraca, o penacho e a fumac;a eu podía sair por 
este mundo todo voando. De primeiro eu viajava no cango
te de um an~m d .. o campo; depois amestrei um quenquém 
d~ ma!ª· Ho1e voo em tudo que há, até em aviao. Voce 
nao ere? Eu também nao. ' · 

. Assim foi por tempos e tempos até que, já vivendo 
aqu1 neste meu ranchinho, tive coragem de olhar Tapiir 
cara-a-car~. Antes nao podia, bastava ele me ver para me 
apontar com o dedo e cair na gargalhada: oxim, oxiii. .. m. 

Depois de sua morte, um dia chegou aquí no meu ran
ch inho o próprio tuxaua velho, Anaca, carregando nas cos
tas aqueta enormidade de cervo. Vinha dobrado debaixo 
do peso do galheiro. Eu sabia o que tinha de fazer. Abri 
tirei o ~ouro da barriga (era cervo de rabo branco), com~ 
quem tira couro da barriga de gente que se vai comer. Por 
ali pus tora os miúd~s todos. Separei para mim o fígado 
que era magro. Corte• a carne em postas, mordí posta-por
~os.ta e tudo devolví. Nao tirei para mim nem a paleta. Nao 
tire1 nada pra mim. Só aquele fígado seco, nao tirei um 
quarto, como fazia Tapiir e como fac;o agora, muitas vezes. 
Eu era besta, sem coragem, sem raiva. Muito besta mesmo. 
Agora é diferente. 

. M,as só ~urifi~o ' ª ca<;a e curo os doentes. Nao mato 
nan_guem, a n1ng_uem flecho com feitic;o, nunca. A ninguém 
fen •. nem. ado~c1, ~~m amoleci, nem bati, nem matei. Nun
ca, 1ama1s. So purifico e curo. Quando a carne faz mal ou 
o doente morre, a culpa nao é minha. Só nao sei por que 
a, cae; a d~ casa-dos-maribondos sai sempre venenosa. Se
ra que n~o gosto deles por isso? Será que isto acontece 
p~rque nao gosto deles? E os mortos que morrem na minha 
m~o, por que _morrem? Mas por que todos haviam de viver? 
Nao posso, nao tenho poder, ao menos nao tenho tanto po
der. E~ ~ó tomo o maracá e o penacho para curar, purifi
car, ad1v1nhar. 

Adivinhar j~ na? adivinho mais. Nao é como antiga
mente. Ag<;>ra n1_nguem vem mais aqui pedir conselhos so
bre onde e bom .ir cac;ar; ou onde é bom ir pescar; sobre 
Quando é bom sa1r de viagem. 
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Ninguém me pergunta mais nada. Também ninguém 
vem mais aqui queixar dor que possa suportar. Só vem tra
zidos com as pernas dos outros, com o medo atarraxado 
na cara. Eu, vendo em muitos a morte ali atrás dos olhos, 
digo logo que nao puxo maracá. Digo, como o aroe, que 
ele já danc;ou muito Coraci-laci , mas eles pedem, implo
ram, exigem. Eles sabem que o meu ofício, minha sina é 
curar. Aquela conversa do aroe é só dele. Só ele pode di
zer, tranqüilo, a alguém, que é hora de morrer, pois para 
ele é melhor morrer do que viver. Do oxim, eles esperam 
que a todos possa, curar, curar sempre. Se. um morre, se 
outro piora, todos pensam que o oxim matou, que o oxim 
enfeiti~ou . 

Nunca provoquei tanto medo como agora e isso me 
enche de medo. Todos pensam, parece, que posso fazer 
tudo, dar o viver ou o morrer, fazer gozar ou sofrer, a mi
nha escolha. Para muitos eu já sou como os velhos oxins 
de antigamente. Talvez muitos estejam pensando que eu 
já sou todo-poderoso como um otxicom das antigas histó
rias. Mas eu ... eu nao posso nada. Eu nao sou nada. 

- Outra vez esse esvoayar de coruja, esse pio, essa 
catinga ... Foi dentro de mim? Foi tora de mim? 

A raiva de muitos deles veio de saber que eu fodia as 
mulheres da familia de cada pessoa que tratava. Mas, se 
nao fosse assim, eu nunca teria trepado urna mulher sequer. 
De pllnheta estava cheio. Mas acabou me dando medo, a 
raiva terrível que eu vía estampada na cara delas. Há 
muito tempo que deixei disso. Agora, eu só tra~o na bronha. 
Que jeito? Ainda assim a raiva aumenta e aumenta sem ces
sar. A deles a mim, a minha a eles. 

Sobretudo depois daquele caso com lapu, da praga 
que roguei nele. Encontrei o desgrac;ado acabando de ca
gar lá no mato e nao pude deixar de ver a merda dele: aque
la bosta gorda, escura, fornida, de quem comeu muita car
ne. lapu viu que eu percebi que ele andava comendo na 
mata o que cac;ava. Encolheu-se todo. Eu só disse ou me 
escapou: 

- Vai te cair o cu. 
Nao é que caiu mesmo? lapu nao pode mais cagar sem 

pór um palmo de tripa para fora. Todos sabem disso: foi 
minha palavra, praga minha, a for~a da minha praga. Mui-
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tos casos contam, alguns verdadeiros, outros menos, todos 
enredam alguma coisa que eu disse ou fiz. Tudo isso junta
do vai fazendo a história da minha fama, da minha má fa
ma de otxicom que eu ·nao quero ser, de otxicom que eu 
nio sou. 

É certo? Aqui sozinho, dentro de mim eu me pergunto: 
- lsto é certo? Nio será certo que eu quero matar 

até sem saber? Nao s~rá certo que desejei a morte dos do
entes que nio curei? E certo? O meu querer mal a alguém 
terá a forc;a de derrubá-lo? Nao, nio é certo! Se assim toa
se, metade desses mairuns estariam mortos, acabados, 
aleijados. Mas eu nao posso mais com esse nojo sem ra
zio, com esta raiva sem culpa, com esse medo, sem remé
dio, que, sem querer, provoco neles todos. Nao posso 
mais! 

- Que é isso que esvoaya, pía e fede ao redor de 
mim? Ou será dentro de mim? 

Viver com este medo medonho e crescente será me
lhor que morrer? Sim, é melhor. Cuero vivar, viver com me
do ou sem medo. Melhor que seja com medo. Se me dei
xassem em paz, com a paz viria o desprezo. E eu me prezo 
muito de ser quem apavora. Assim será, que hei de fazer? 
Vio crescer juntos, tanto quanto puderem, em mim e ne
les, o pavor apavorante. Cuando explodir, afinal, no dia 
em que me apagarem, eu serei lembrado e temido por mui
to tempo. Nao como o feio, o coitadinho. Nem como o 
curandeiro, tio bonzinho. Viverel na memória deles, por 
muito tempo, como o otxiconrigui das velhas histórias. 
Serei o Teidjua~u que, enquanto era, tudo podia e tudo ou
sou. Nao morrerei, apenas, na mio desses desgrac;ados. 
Nelas nascerei para sobreviver no espirito deles, como o 
pavor plnico. ·Cuem sairá da aldeia a noite, depois da mi
nha morte? Cuem ousará ver o anoitecer, a .. beira da Lagoa 
Negra onde estarei como velho Tapiir? , 
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A SEMENTE DE AROE 

• 

· 1 sAÍAS se senta no pátio perto de Teró, mascando 
um talo de capim. Ficam ali calados, muito te~po , vendo o 
pór do sol. Teró se aproxima n:tais, encos~a seu o~bro no 
ombro do Avá e o abrac;a, cannhoso. tsa1as pens~ . ess:s 
nossos hábitos de corpo; essa intimidade masc~l1na, tao 
nossa, tao mairuna. Como é bom. P~ssa ele ta~bem ? br~
c;o sobre o ombro alto, forte, de Tero pensando: ele e ma1s 
velho que eu; talvez uns dez anos, mas é ,enormem~nte 
mais forte. Um mairum de verdade este Tero. Um ~a1r~m 
como deve ser. Está destinado a substituir o aroe, mas n1h
guém ve nele, por agora, o fut~.ro aroe. E talvez continu·e 
assim, nos próximos dez ou qu1nze ano.s, ~em _revelar ne
nhum sinal místico, sem dar nenhuma 1nd1ca~ao .d.e que 
está destinado a ser quem comunicará os vivos com o.s 
mortos. Mas, chegada a hora, ninguém duvida, ele cump,n
rá 0 seu papel. Para isto nasceu. Sua c~sa, a dos carearas, 
é a que mais dá gente capaz desse m1lagre, desse salto, 
0 salto que na. hora exata ele dará de homem a aroe, de 
gente comum a intermediário e ~onte entr~ o mundo dos 
vivos e o mundo dos mortos. O d1a chegara, todos sa~em . 
Será logo ou daqui a muito tempo. Provavelmente Tero en-
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trará na mata, com seu arco e suas flechas, como fez toda 
a vida, simplesmente para ca9ar. Mas come9ará a ver a 
mata mudada, transformada. Os caules parecerao de resi
na verde, translúcida, as folhas de vidro, vibráteis. Entao, 
a floresta se abrirá, desnudando o céu e dele descerá so
bre Teró um bando interminável de ararajubas amarelas, 
vindas de todo lado, aos milhares. Só descerao sobre ele 
para que ele as mate com o olhar, para desaparecerem 
ali na sua frente, desfeitas no ar, saltando a ave quente 
em vóo esvoa9ante, vivaz, a espírito invisível, devolvido 
a seu mundo aéreo, solar. Teró sair:á resplandecente da 
mata. Todos verao que ele está encantado e aturdido. Mas 
ninguém, nem Pinuarana, dirá nada. Nem olharao quando 
ele tomar os maracás de Remui e come9ar a domesticá
los na -mao para que zumbam como devem zumbir. Assim 
será. 

Ali sentado, abrac;ado com Teró, lsaías pensa, sente 
que nao pode adiar mais aquele assunto. Precisa talar, 
precisa comentar com ele. Nao pode suportar mais. 

do? 

- Teró, m,eu cunhado, reconhec;o que estava errado. 
- Que é isso, Avá? Em que é que voce andou erran-

- Ó! Teró! Voce bem sabe. Aquela ro~a, que tanto 
trabalho. deu a todo mundo, era um besteira. Voce tinha 
toda razao, quando me disse que estava tora do tempo, que 
já viriam as chuvas. Vieram: eu tomei o veranico por verao. 
Tanto trabalho perdido, días e dias. E como trabalharam to
dos. Eu ali mandando brasa, exigindo mais. trabalho, achan
do que alguns eram pregui9osos. Por que é que eles me 
ajudavam, sabendo que era besteira, Teró, por que? 

- Porque quiseram, ora. Gostam de voce, Avá. De
pois, voce nao podía saber que a chuva já vinha. Voce an
dou tora muito tempo. 

- É, Teró. Eu pra voces sou como um menino. 
- lsso nao tem importancia. Esque9a. Importancia 

tem as mudas e as sementes. Como é que ·voce as conse
guiu? 

- Ah! Urnas eu trouxe do Posto, seu Elias me empres
tou. Outras eu comprei fiado aos gringos da casa dos e·s
pelhos. 
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- lsso sim, Avá, isso é grave. Voce póde trazer, 
porque voce é voce. Só o tuxauara poderia fazer urna dí
vida sem revoltar todo mundo. Nós sabemos que nao po
demos ter dívidas. É muito importante voce pagar isso, pa~ 
gar logo. lsso é importante. lsso eu pec;o, vá ao Posto, de
pois vá a Casa de Espelhos, pergunte a eles, pergunte 
duro, quantas mantas de pirarucu seco voce tem que pagar 
pelas mudas e sementes. Quantas? Que eles digam, quan
tas? Ainda há tempo, nós vamos fazer forc;a e vamos pagar. 
lsso sim, é muito importante. Precisamos pagar. 

- Ah , Teró. Agora percebo. É de fato muito impor
tante, muito importante. Saio hoje mesmo para o Posto. E 
amanha vou talar com o gringo. Vejo quanto é. Agora com
preendo. 

- E nao fique aí com essa cara de tristeza, Avá. Vo
ce nao sabe que nós os mairuns somos do riso? Ria que 
é bom. Ria, homem. Vamos rir? Riem os dois, primeiro dis
cretamente, depois com alarido crescente que se vai co
municando a toda gente ali acocorada. 

- Agora que já rimos gostoso eu tenho um assunto 
com voce, meu genro. Um assunto que eu guardei todo 
esse tempo. Chegou a hora: vamos abrir no ano que vem 
urna ro~a grande só de planta-jurupari pra dar tudo com 
muita fartura. Vamos? 

- Claro, vamos! Urna roc;a como a minha, grande 
mesmo? 

- Nao, como voce pensou, nao. Será uma roc;a boa, 
urna roc;a mairum, grande. Mas urna roc;a pra nós mesmos. 
Urna roc;a pra dar muita comida na festa do seu casamen
to com minha sobrinha lnimá. 

- lnimá, Teró? Mas por que lnimá? 
- É, meu genro, lnimá mesmo, minha sobrinha: a ga-

viazinha. Quem havia de ser sua mulher, que-há de parir 
seus filhos? 

lsaías cala-se, fica algum tempo mais abrac;ado com 
Teró, meio tremulo. Depois, sai andando, atordoado, pen
sando dolorido: casar, casar com aquela menina ... Repas
sa, dentro de si , devagar, a imagem, a linda imagem de lni
má, balanc;ando, faceira, a sua enorme cabeleira negra 
com a franja que cresceu até a altura da boca, durante a re
clusao. A ve, sedutora, dando chibé de carima a Jaguar. 
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(Voce nao quer mais do meu _leite, Jaguar?) lnimá deve ser 
minha mulher, por que? Devo gerar nela o sucessor de 
Teró. Por que eu? Quem mais? Mas eu, quem? Eu, o Avá? 
Nao, nem isto! Ele só quer de mim a semente de aroe que 
tenho no meu esperma. Apesar de tudo eu sou o tuxauara 
do povo Mairum, o herdeiro de Anaca, o jaguar ·vivo, o pai 
do futuro aroe que será o pai do tuxaua dos meus netos. 

Andando, andando o Avá vem dar na casa-dos-homens. 
Lá, passa de um grupo a outro ouvindo as novidades, con
versando urna coisinha aqui, urna coisinha ali, com a gente 
dos diferentes clas. Leva na mao a biblia que o pastor lhe 
deu, e debaixo do outro bra~o um patuá, com adornos de 
tuxaua, que Pinuarana, sua irma, lhe entregou. Quer con
sertar um cocar de japu meio desfeito. Afinal, senta-se no 
seu lugar, bem no meio do baíto. Ati~a um foguinho ali ao 
lado, abre o patuá, tira o adorno e come~a a repregar as 
plumas soltas da testeira com um pao de resina e cera que 
vai derretendo e recosendo as penas esgan;adas, com no
zinhos minúsculos. Evidentemente, lhe falta habilidade para 
os movimentos delicados, coordenadíssimos, que o traba
lho requer. Arrisca-se já a desfazer o canitar quando vem 
Náru, marido de sua sobrinha Mbiá, sentar-se' ao seu lado. 
Toma o cocar solar para consertar, ele próprio, e come~a 
a perguntar, enquanto lsaías mastiga seu talo de palha. 

- Avá conta pra mim, Avá: por que é que brigam tan
to os pajés-sacaca, uns com os outros? 

- Como é isto, Náru? Que é isto de pajés-sacaca 
brigando? · 

- Sim, é isto mesmo. Por que os pajés-sacaca da 
Missao e os da Casa de Espelhos estao sempre discordan
do, o que é que eles nao sabem? Por que discutem? 

- Ah! sim, compreendo: os católicos e os protestan
tes? É complicado. É como se uns dissessem que o impor
tante, o forte, é Maíra e os outros dissessem que o impor
tante, o forte, é Mosaingar. 

- Mas isto é besteira, Avá. Qualquer um sabe que 
Maíra é forte, que Mosaingar nao tem nenhuma importa_n
cia. Será que voce nao fez bobagem, nao? Será que nao 
foi besteira ir pro lado desse pajés-sacaca da Mosaingar 
da Missao? Nao seria melhor voce ter ido com os outros? 

Os outros nao sao mais fortes? Dizem que sao bons na 
guerra, esses da Casa dos Espelhos! 

- É . Eu mesmo nao sei. Talvez tivesse sido melhor. 
Mas acho que no fim dava no mesmo. Eu ia acabar aqui. 
Aqui onde estou, agora. Voce nao está contente porque 
eu voltei? 

- Ah! Avá, nao pergunte isto. Contente estou demais. 
·Como é que nao ia estar? Todo mundo está contente. Nosso 
gosto éter voce aquí com. a gente. Voce ve as mulheres nos
sas lá de sua casa, sua mae, suas irmas, como estao de 
contentes? Todos estamos. 
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LATITERRA 

JucA agitadíssimo se levanta, anda, senta-se. Torna 
a levantar e se poe outra vez de. pé para andar, talando sem
pre a si mesmo, em tom apenas audível. 

- Que golpe! Só o senad.or para urna jogada dessa. 
Nunca se viu! 

- Que é seu Juca? É comigo que o senhor está talan
do? Quem pergunta é nhá Doca, preocupada com o alvoro
c;;o do marido, sempre taciturno, ressabiado, mudo. Mas 
hoje tao talante. Zuretando? 

J uca anda do copiá para a sala-de-fora. Daí para a 
sala-do-meio. Estaca já na porta da cozinha. Volta atrás, 
puxando a perna seca, talando e talando. 

- Como o senador nao há. Nunca se viu! 
Precisa andar e falar para pensar com clareza sobre 

o novo horizonte que se abre a sua frente: a riqueza, afinal. 
A verdadeira riqueza, dos ricos de verdade. , 

- Foi Deus, quem sabe? Foi Deus. E a minha vez. 
Agora ou nunca. 

Nao ouve a pergunta da mulher, nem ve os filhos que, 
espavoridos, olham la de tora, espantados, pelo vao da 
janela. Continua andando, vociferando, gesticulando. 
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- Desta vez tiro o· pé da lama. Ah! se tiro! 
Ve. entao, enchendo os bat~ntes d~ porta. a figura gran

dalhona de Manelao que assoma, percebe o sobressalto 
do patrao e estatela. assuntando. 

- É, Manelao, mandei chamar voce, há horas. Onde 
é que andava. homem? Pega o Boca aí no quintal e vá cala
fetar. agora mesmo, o batelao grande. Viajames amanha 
de madrugadinha. 

- Q_ue é isso. patrao? O senhor nao disse que íamos 
passar urna semana aqui, descansando? 

- Nada disso, Manelao, maos a obra. Viajamos an
tes do amanhecer. 

- E a noiva patrao? É. filha do seu compadre Aprígiq. 
sua afilhada. Prometí que pedia amanha. · ·· __ , 

- Qual o que! Deixa o casório pra depois. Minha afi
lhada é urna menininha. Pode esperar. Vamos com pressa, 
Manelao. E vai ser viagem de meses, se prepare. Quero 
aproveitar todo esse resto de verao, no servic;;o do senador. 

Saem na fresca da madruga, com o batelao grande 
carregado de mantimentos de boca e arrastando, atrás, 
urna canoa com o motor de reserva. Desta vez, junto com 
a pouca mercadoria de troca e negócio, Juca leva muita 
gasolina, carabinas ·e caixas de bala. Manelao sopesa • . 
com gozo, urna-a-urna as tres 44. Manobra em seco, veri
ficando, satisfeito, que funcionam a perfeic;;ao. Comec;;a. 
imediatamente, a desarmar, uma-depois-da-outra, todas 
as carabinas. para azeitar. Nao há servic;;o melhor para as 
maos e para os olhos de um cabra· de Mon((ao. 

Sobem pelo lparana aci.ma, a forc;a de motor, evitando 
o canal correntoso. Mas até nas beiras se sente o peso das 
águas que baixam. O motor tem de atic;;ar todos os cavalos 
que leva dentro para subir, águas acima. arrepiando os re
mansos. Juca vai explicando a missao a Manelao. sempre 
recomendando que é assunto de muita responsabilidade. 
que exige toda discric;;ao: negócios do senador. reservadís
simos. A princíp'io adianta apenas o indispensável para 
planejar o trabalho. Explica que irao até a Missao de Nos
sa-Senhora do Ó; de lá subirao o lparana até o .Ebemporá
de-Baixo onde vive o compadre P.io. Viajarao sempre aten
tos aos afluentes que desembocam na margem direita 
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deles, a esquerda do lparani, onde na volta terlo de de
sembarcar muitas vezes. 

- Nao brinca, patrao! E os Epexas, esses cornos? 
- Qual Epexa, qual nada Manelao. Para isso levamos 

as papo-amarelo. Desta vez eles aprendem ou se arrepen
dem. Nem índios eles sao mais. Sao é invasores de terras. 
Temos é que escorra<;ar esta rac;a daqui. Explica que subi
rao com a canoa ou de-a-pé por cada rio, igarapé ou furo 
para avaliar o porte e o calado e ver o rumo de onde vem. 
O servic;o é anotar a possanc;a da água e principalmente 
os nomes dos rios, furos e igarapés da margem esquerda 
do lparana. 

- Para isto está aí o Boca - observa Manelao -
que conhece este rio como se fosse a casa dele. 

Juca acrescenta que teráo de anotar também a distan
cia aproximada de urna boca a outra e do pedac;o que subi
rem terra adentro, mas arremata que nao precisam mapear 
nada: 

- O senador já mandou fotografar esse mundao todo, 
lá de cima, de aviao. Só precisa dos nomes e do mais que 
eu possa dizer das qualidades das águas e das terras, para 
os topógrafos deles desenharem os mapas e destacarem 
as glebas. 

A viagem continua monótona por dias e noites, subin
do contra a forc~a das águas. O motor mais novo tosse, espir
ra, falha, solta a hélice, mas continua subindo, subindo 
sempre. Pousam tarde, cada dia, onde cai a noite. Levantam 
cedo, para seguir viagem depois de engolir o quebra-torto 
que sobrou da véspera. 

Juca vai desdobrando o assunto devagar. Fala do 
secretário do senador, q·ue foi a Creciúma expressamente 
para ve-lo e entregar urna carta, encomendando a tarefa. 

- Homem sabido de astuto, aquele. Abriu meus olhos 
para o que estava aí na minha cara e nem eu, nem ninguém 
nunca houvera visto. Com ele aprendi que a única riqueza 
grande, verdadeira, do lparana é esse mundao de terras 
inacabáveis. No dia em que forem desvestidas da mata
ria e transformadas em pastagens, seráo o maior criatório 
de gado do Brasil. Só de cara para o lparaná sao mais de 
60 léguas de terras com matas altas e baixas, limpas e su-
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jas, tora as campinas naturais, os burltizais, as macegaa · 
das coivaras e os cerradoes da orla. 

Juca comenta que, até agora, as campinas pareciam 
feridas, perebas, abertas na mata grande. Na verdade sao 
o melhor. Ali, nos capinzais nativos, como o dos Epexas, 
já se pode comec;ar os criatórios, quase sem trabalho. Pela 
boca do Dr. Clóvis ele come<;ou a ver os zebuoes enormes 
pastando e pastoreando as vacas zebuadas.Será um pováo 
de gado sumido no capinzal gordo de jaraguá, só com a 
chifraria de tora brilhando ao sol. Afinal, teriam seus do
nos legítimos estas ferras abandonadas desde sempre, 
por onde passaram,na ida.olhando e por onde agora pas
sam, de volta, medindo distancias, tomando rumos, ano· 
tando nomes. Todo es.te mundao de terras virgens será o 
chao dos fazendoes pai-d'égua dos paulistas e dos 
gringos, sócios do senador. 

- E minhas - acrescenta Juca - minhas! ó sim, 
minhas mesmo - repete para Maneláo, acrescentando: 

· - Fui muito claro com o doutor-secretário, mais claro 
ainda na carta que juntos escrevemos ao senador e eu 
assinei. Cumprirei a risca as instruc;oes dele, com discri~ao 
e presteza, como urge, segundo a língua lá do doutor Ció
vis. Mas confio e espero que o senador fac;a justic;a, defen
dendo meus direitos. Meus e do meu finado pai, como os 
verdadeiros desbravadores que somos destes ermos que 
na verdade, descobrimos para o Brasil e civilizamos so
zinhos, sem nenhuma ajuda, até agora. 

Sua parcela, conta Juca, será um Belém de tamanho. 
Pena que náo se possa destacá-la das matas sombrías de 
castanhais do fundo da Prainha da Tapera, porque aquela 
área o senador prometeu ao padre Ludgero para nova casa 
da Missao. Talvez seja melhor assim, porque mesmo des
matando aqueles barrancos altos, sempre haverá o risco 
de ataques dos Xaepes. Nao fossem eles se acostumar a 
carnear o gado de Juca, pensando que era urna cac;a nova. 

Ao longo de toda a longa viagem, sobretudo nos pou
sos, Juca comenta e Manelao se extasia de admirac;ao ante 
a capacidade do senador. É ·como o doutor Clóvis disse: 
- Um estadista. É como eu digo, ressalta: - Um pajeláo. 
um aroe-otxicom, um fazendeirao pai-d'égua. Debaixo das 
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(1 asas dele, qualquer um enrica. É só merecer sem desme
recer. 

Ooutor Clóvis contou a Juca, e ele repete, como veio 
armando o negócio, segundo as instruc;oes do senador. 
Primeiro, consegui11am os mapas antig~s da concessao de 
terras a Missao de Nossa Senhora do O, no arquivo do Es
tado. Oepois, a planta da glebinha que seu Bob comprou, 
com a ajuda da Embaixada Americana. Entre essas duas 
posses, a grande e a pequena e para além e para aquém 
delas, sobrevoaram tudo, fazendo os mapas fotográficos. 
Só precisam, agora. do nome dos rios, iga.rapes e lagoas 
e de algumas informac;oes mais sobre os terrenos para di
vidir e registrar tudo em glebas com limites naturais, em 
nome da Companhia Colonizadora do lpara·na, dirigida 
pelo genro do senador. 

Mas algumas glebas escolhidas já sairao em nome 
de amigos, como o doutor Clóvis e o Juca, principalmente, 
que, por justi<;a, devem ser contemplados. Serao contem
plados, também, alguns empresários de Sao Paulo e do 
Rio, amigos do senador. Esses, porém, pagarao bom di
nheiro pelas terras e assumiráo o compromisso de iniciar 
de imediato o desmate e o povoamento com gado, que va
lorizará em pouco tempo toda a regiao. Para eles nao há 
problema; o governo financia tudo que os grandes querem. 
Mas Juca calcula que vendendo urna nesga que seja do 
seu belenzao de terras, o dinheiro dará para desmatar o 
resto e iniciar o criatório. 

- Estou rico. Agora ou nunca. 
Nao se cansa de repetir para Maneláo que tudo é sim

ples.para quem terrrvisáo e poder, como o senador. A par
tir de divisas bem marcadas em rios, conhecidas e pací
ficas como as da -Missao cujo mapa ele tem aberto ali 
na areia, irao desdobrando o perímetro de outras e outras 
glebas, todas dando a frente para o lparaná é subindo ter
ra adentro, sempre entre rios. por urnas tres ou quatro le
guas. No futuro, depois de demarcadas e registcadas as 
glebas da faixa do lparaná, a partir do limite seco delas. 
o senador requererá outra faixa no interior e continuará 
assim , mata adentro, colonizando a mataría, até o fundo 
do Brasil. 
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MAÍRA: JAGUAR 

MAIRA-Coraci mergulha outra vez do cocuruto do céu, 
agora para cair no amago de Jaguar: isto sim é um cor
po mairum como deve ser. O mundo para ele é esplendido, 
maravilhoso. Assim ele o ve, magnífico, debaixo da minha 
luz: tecnicolor, cintilante, luminoso. Luz onde deve ser cla
ro, sombras onde convém. Olho com seus olhos estes azuis 
e estes verdes que fiz coma bosta do Jaguarouí de meu Pai. 
Estes escarlates, tirados do sangue derramado do An
jo do Senhor. Oh! esses amarelos ... ·Mas, melhor ainda, é 
o gosto da boca do Jaguar. Este apetite voraz para pimen
tas, para doces e para azedos, para salgados. Agora o ou
vido: deixa-me ouvir Jaguar, me deixe ouvir: o mundo zum
be bonito, melódico, ao$ seus ouvidos. 

O corpo todo está aceso, pronto, de alcatéia. A cabe
<;a erguida, ameac;ante, vigilante, sobre a torre do pesco
c;o. O tronco gira livre sobre as. pernas, os brac;os se abrem 
com gosto, as máos e os dedos sao bons para apalpar, 
para acariciar, bolinar. ó, este sentido do calor e do trio, 
este gostinho do morno e do fresco que toda a pele sente 
por todo o corpo enorme. ó meu jovem Jaguar, assim é 
bom viver. 
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Mas o melhor que lhe dei sao essas suas bolas dolo
ridas de tesáo, esse pau pica caralho fodedor. Só de to
cá-lo está teso de dar gosto, duro de doer, de tao bom para 
f_oder. Goza menino, _goza. Esporra nesses panos. lss9 náo 
e roupa de gente. E fantasia de caraíba que nao veste 
mairum. Cuidado! Preciso ter cuidado. Estou assustando 
demais Jaguar. Pode· enlouquecer. Calma. meu filho , cal
ma. Agora, fale. Fale, meu gen ro, fale : 

- Eu andava vadiando pelo pátio . ia daqui-prali, até 
que senti a presen~a dele. Foi antes do sol se pór. Ele es
tava sentado no meio dos homens naquele lugarzinho de
le lá no pátio. Vi que me olhava, nao tirava os olhos de 
mim, me acompanhava para onde eu fosse. Urna hora me 
fisgou, me fisgou olho-no-olho, e eu me cheguei como soim 
na boca de c?bra., Agarrou minha máquina relógio, que 
me deu meu t10 Ava, puxou devagar me fazendo abaixar 
abaixar, ajoelhar, acocorar na frente dele. ' 

. Aí, largou a corrente e ficou um tempao olhando pra 
m1m. Olhava e nao dizia nada.Eu pensei levantar. mas os 
olhos dele me paralisaram. Tornei a me acocorar e afina! 
me sentei sobre os calcanhares. na posic;ao dele, os bra
c;os em cima das pernas tran<;adas, as maos agarrando os 
joelhos suspensos. 

Ele me olhou fundo , olhou bem dentro dos meus olhos, 
eu sustentei enquanto pude. Depois nao pude mais, baixei. 
Que fazer? Eu respeito o velho aroe. Entao ele me deu aque
la ordem, calado, eu desfiz a posi<;ao rígida em que estava 
sem saber: baixei os ombros, me entreguei. Percebi aí 
que toda a roda de gente via e acompanhava o que estava 
acontecendo. Mas ninguém se aproximara para escutar. 
Alguns até saíam pelos lados. olhando de longe, disfar
c;ando. 

Levou tempo para o aroe talar. Come<;ou lembrando 
a on~a negra, aquela que eu trouxe, mas chamava-a de ja
guar. Disse que era um jaguar inteiro, maduro e feroz, que 
faria a glória de qualquer ca~ador que o trouxesse a casa 
do clá do Jaguar. 

- Mas foi voce, Jaguar, um jaguar, quem matou seu 
tio. 

Eu nao disse nada, fiquei ali assuntando. cismando. 
Pensei, pensei muito, boca nao dis~e um nada. Que dizer 
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ao aroe? Ele achava talvez que eu náo devia ter matado 
aquele onc;ao e trazido a pele com a cabec;a pregada e 
as garras inteiras? Eu bem sabia que esta era a grande 
fat.tanha dos homens dos outros clás : trazer um couro de 
on<;a inteiro ao nosso cla. Mas por que um jaguar de nome 
Jaguar nao pode, ele mesmo, trazer um tigre a sua casa? 
E a minha on<;a nao era urna on<;a qualquer. Era urna pre
tona, malhada de prata, de olhos verdes, brilhantes como 
lanternas. Pensando bem, ela me desafiava só por existir. 
E para que haveria nascido e vivido, matando e comando 
bichos e até gente, matando sem conta .. . para que nasceu 
e viveu se nao foi para me encontrar, naquele día, e me 
desafiar? Sua sina era se enfrentar comigo numa luta de 
vida ou morte. Minha sina era me encontrar com ela, numa 
luta de vida ou morte. 

Tres días persegui aquele on<;áo. Ele era meu, quando 
o matei . Mais meu ainda, ele era quando, com a minha fle
cha com ponta de quicé, eu o descarnei jogando tora as 
vísceras e largando a carne vermelha ali no mato, com o 
pensamento no trato de Maíra com os urubus-reis: aí está 
sua carni<;a, cunhado, pensei. Eu tinha fome, mas nem me 
passou pela cabe<;a assar um pedacinho. 

Minha, mais ainda, aquela on<;a foi. .. minha, como 
minha irmá Mbiá, antes de menstruar, minha, mais minha, 
toda minha, aquela on<;a foi , quando eu por dois dias e 
duas noites andei debaixo do peso do seu couro, do peso 
de suas garras, do peso da sua cabe~a . E quase fui dela. 
Principalmente quando entraram em mim os sentimentos 
de for<~a e de glória com que ela desnucou um-por-um e 
depois dilacerou tantos bichos grandes, inclusive um ca
~ador caraíba. 

Sei , dentro de mim , que sou muito mais Jaguar, o ja
guar das on<;as, agora que sou o onc;áo vivente. Mas como 
pode o aroe entender dessas coisas? Eu podía contar a ele 
o que sonhei quando fui dormir, naquele día, rnorto de can
sado, depois de deixar minha irmá on<;a ali no pátio, cobrin
do a cova de Anacá. Eu podía contar ao velho o sonho 
que tive. Sonhando com ele, com o onc;ao negro, sonhei 
comigo. Me vi entrando na mata até o fundo. Ouvi os curu
piras batendo em cadencia nas sapopemas para anunciar, 
a toda a mata, que era eu, o senhor das on~as , o jaguariara, 
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quem .. ent.rava ali e avan<;ava. Era eu, o senhor da flores-
ta, o caanara, quem avan<;ava sobre ela. 

O_ velho aroe nao poderá saber nunca, nem ninguém 
que nao passou por isso jamais pode entender, que eu fui 
aquele onc;ao, aquele onc;ao fui eu, enquanto eu arrastei 
seu C<?uro gotejando ~angue pela mata adentro, dias e noi
tes ate chegar na alde1a. 

Passou muito tempo ali no pátio, eu quieto, pensando 
forte rñas sem abrir o meu espírito ao velho aroe. Tinha 
medo que ele entrasse na minha mente. Ele também calou
se tanto tempo e estava tao quieto que eu peguei na máqui
na relógio só para sair da posic;ao em que estava e pensei 
em me levanta·r e ir embora. Talvez o aroe nao tivesse nada 
mais a me dizer. Mas aí ele falou e disse: 

- Cuidado! Nao confie nos seus othos. Nunca con
fie nos seus olhos. O Avá é como eu pude ve-lo. É forte, 
é belo e é sábio. Nao é como voce o ve, assim, mofjno. 
1.::>so é o que fica de um homem a quem roubaram a alma. 
Qualquer homem. Talvez o seu jaguarouí fosse um tigre 
qualquer. . 

Larguei a máquina relógio e me pus outra vez na posi
~ao em que estava o velho. As maos agarrando os joelhos 
suspensos, acocorado . ali. Fiquei vendo as veías da testa 
do aroe latejarem, como se fizesse um enorme esfor(fo para 
pensar fundo e forte. A final , falou outra vez. Falou e disse: 

.......... Voce, Jaguar, voce será o primeiro tuxaua que 
amarrará seu própr~o membro. 

Foi isto mesmo o que me disse o aroe. Mas que sabe 
um aroe de ser tuxaua? Ele é o aroe, senhor das almas dos 
mortos; o tuxaua é o senhor dos corpos dos vivos. Tomei 
coragem e disse: 

- Tuxaua será meu tio Avá, ou seja quem for, nao 
eu! . 

Eu pensava forte. duro. no que o próprio aroe me ha
via dito. Meu tio Avá, o verdadeiro . está inyisível . encan
tado. O Avá que nao é mofino, o Avá que só o aroe ·sabe 
um día aparecerá a todos. Ternos que esperar. Ouando el~ 
desencantar, teremos o tuxauareté. 

. Nao quero pensar, nem entender, nao quero lembrar, 
nao quero s·aber nada disto. É verdade que ninguém ve 
um tuxaua no Avá, exceto eu. Nem eu mesmo vejo bem, 
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nem imagino que ele tenha lá dentro de si a for~a de um 
tuxauareté. O velho aroe perguntou por que eu, Jaguar, 
matei aquele tigre. Por que, perguntou? Por que ele cha
mou aquele tigre de jaguarun? Por que disse que aquele ti
gre, o on~ao negro, era meu tio e que eu matei meu tío? Meu 
tío é Avá, o filho único do aroe que está aí bem vivo. Ago
ra sei disso com certeza certa, porque minha avó Moitá 
me disse que nunca sururucou com ninguém, que só su
rurucou com Remui, que é filho do aroe, só do aroe. Nao 
sei por que ele é ou parece ser de outro 'cla. Ninguém sa
be. O Avá; meu tio que eu vejo, o que todos veem, talvez 
nao esteja embruxado. Talvez seja assim mesmo, frouxo 
e covarde como tantos velhos. Mas, assim mesmo, ele 
poderia ser tuxaua. Nao vai haver guerra, ao menos nao 
vai haver agora. Se houver, eu estou aquí mesmo para to
mar conta. Por que um homem assim nao pode ser tuxaua? 
O velho aroe me disse, ali no pátio, a sua última palavra. 
Me disse, olhando no fundo dos meus olhos e me estrian
do até o miolo: 

- Né tuxauareté ypy, rancuai 1bá. 
Esta foi a palavra do velho aroe. Nao é urna ordem, or

dem ele nao me pode dar. Também nao é um conselho. 
Como poderia um aroe aconselhar a um tuxauara? Tuxaua 
nao sou, mas tuxaua serei. Que é que hei de fazer? Serei 
eu o primeiro tuxaua que amarrará o seu pau? Nao! Mas se 
eu nao me amarrar, quem me amarrará? Também eu duvido 
muito que o Avá ouse me amarrar a mim e aos companhei
ros outros, fazendo de todos nós seus miac:;us. Estamos 
aqui vestindo esses calc:;oes de cristao, para esconder nos
sos rancuais que cresceram no meio dos pentelhos. To
dos andamos nus e isto nao pode ser. Mas o velho tuxaua 
nao quis nos atar. Quem sabe, esperando a vinda do Avá 
que todos ansiamos por tanto tempo. Eu, Jaguar, me_amar
raria a mim e depois aos companheiros? Com que cara? 
Todos sabem que um dia serei tuxaua. Mas isso será um 
día bem lá na frente. Será um día em que eu nao me cha
marei mais Jaguar, porque serei chamado pelo nome do 
meu primeiro filho. Talvez até do meu terceiro fílho. Até 
entao, tuxaua será quem for. Nao eu! 

Maíra sorri sacana, dentro de Jaguar, como quem ' . , 
pergunta: - E safadeza, mu1ta? - Jaguar relacha os mua-

, . 
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culos tensos e repassa com g9zo seus gozos maiores. Ó! 
Como a Canindejub, nao há. E ciumenta demais. A prin
cípio tive medo dela pensando que fosse meio on~a por 
morar lá em casa e daí a fúria. Que nada! As raivas dela 
sao ciúmes. 

Gosto muito de lnimá também, mas é diferente. Ela 
também morre de ciúmes, reclamando que a Canindejub 
está me ensinando sacanagens demais. E só a chama de 
mirixorariá. 

Dentro da Canindejub eu me sinto mamado, chupado, 
sugado pela carapuá branca e peluda dela. Aí vem aquele 
tiro de gozo. Eu descanso e monto nela outra vez, como 
Maíra montou no caititu. Acocho bem e comando a fúria 
dela e o mundo inteiro só com meu rancuai entrando e sa
indo do macio baboso da minha Canindejub. 

Com lnimá é outra coisa, muito diferente. Ela é minha 
ubazinha que vai de bubuia água abaixo, sem pressa, co
migo lá dentro, por tempos sem conta. Nao posso passar 
nem dois dias sem a carapuá-retá de minha Canindejub. 
Muito menos sem minha lnimazinha, com sua carapuá
ita, morna, íntima, secreta. Morada minha namorada. 
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O CUSPE E A PECÚN IA 

1 sAíAs roda por toda a aldeia e acaba· na casa-de-fa
rinha. Ali, agachado num canto, olha as mulheres no seu 
trabalho de espremer a massa de mandioca notipiti e tor
rar a. farinha no grande forno redondo de barro cozido. Ou
ve, com gosto, a tagarelice delas. As vezes entra na· con
versa. 

A velha Anoa da casa-dos-tracajás gosta muito de 
perguntar coisas ao Avá. 

- Conta aí pra nós, meu genro, como é que as caraí
bas se arranjam para parir tantos filhos? 

- Ora essa, minha sogra, nao há nada disso. nao. As 
mulheres de lá sao como as de cá. Poucas tem mais de 
dois, tres, filhos; no máximo quatro. 

- Cual o que, voce está é me enganando. Como po
dem parir pouco se parem tanta gente? Elas parem e 
criam muitos gemeos? Dois, as vezes até quatro de cada 
vez, nao é verdade? E sururucam demais, de día e de noi
te, nao é? Os caraíbas que andavam por aqui, antigamen
te, gostavam demais de sururucar. Depois é que vieram es
ses pajés-sacacas e esses pajés de cu branco que nio 
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sáo de nada. Conta direito como é a sururuca9ao e a pari-
9io de meninos lá. Voce viu? 

- Ver eu vi. Mas o que vi é como aqui. Acho até que as 
mulheres mairuns criam melhor os filhos, com mais cari
nho, nao batem com raiva e fazem tudo para alegrá-los. 
lsto eu vejo aquí todo dia com meus olhos. Por lá nunca vi. 

- Qual o que, Avá, voce ve muito mal. Aqui há mulhe
res e mulheres. Urnas poucas sao assim como voce diz, 
outras nao tanto. E há até as que sao urnas cobras de tao 
ruins. Olhe aí esta minha neta Panam, ela nao tem pacien
cia nenhuma. Toda hora está metendo pimenta na boca de 
me4 bisneto para ele desmamar depressa e para nao fazer 
malineza. 

- ó, vó, nao diga urna barbaridade desta! É demais! 
Entao a senhora nao ve que Nai já fala há tempos, anda 
solto na aldeia e que o irmáozinho dele já vem aí? Como é 
que posso deixar Nai mamando o leite que é do irmáozinho? 

- Mas é assim, como eu digo, mulher ruim nao falta 
aquí. Nem homem. Meus genros mesmo nao prestam para 
nada. Náo tem um que salve. Todos querem sangrar os 
filhos com o tarjador, dia-sim, dia-náo, com a conversa de 
que é para crescerem fortes. Basta ver um guri brincando 
alegrinho, crescendo taludinho e já vem o besta do pai 
com a queixáda de piranha na máo querendo sangrar. Mas 
eu nao deixo. Neto meu, lá de casa, tracajazinho, só se san
gra no calor maior do tempo azul. 

Enquanto isto, Bob anda aflito pela aldeia apagando 
as conversas. Onde pára e saúda sorridente, gastando seu 
sotaqu~ arenoso ou apenas se detém e olha, cala o mur
múrio tao mairu"1 de vozes sussurrantes, de trinados e gor
jeios tremulos, sibilantes. Mal se ·afasta e tira os olhos de 

. cima, volta o timbre cantarino do vozerio alegre feminino, 
que outra vez emudece, se ele amea~a vir de novo, para 
escutar, perscrutar. 

Busca lsaías por toda parte, com a urgencia que poe 
em tudo que se propoe. Afina! , dá com ele ali na casa-de
farinha. Conversam os dois, debaixo do peso do silencio 
das palavras apagadas no céu da boca de todo aquele mu
lherio. 

Boa tarde, seu Bob, que é que há, o senhor parece 
aflito. 
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- Ah, seu lsaias. Eu estava mesmo procurando o se
nhor. Há muito tempo que o procuro por toda a aldeia. 

- Aqui estou as suas ordens, seu Bob. Vamos sen
tar, nao há cadeiras "'!.as este piláo de amassar mandioca 
serve bem. Que é que o senhor deseja? 

- É 'simples, seu lsaías. Bem simples. O senhor está 
ajud~ndo a Gertrudes, minha mulher, conversando com 
ela horas~e-horas. lsso é muito importante para nós ame
ricanos. Mas dados os hábitos brasileiros vim eu mes
mo procurá-lo para faiar pessoalmente com o senhor. 

- Homessa, de que se trata? 
- Seu lsaías, é que ... nós queremos ... Nós precisa-

mos p~gar ao senhor. Nao é justo que gaste tanto tempo 
com m1nha mulher sem urna remunera9áo. 

.. - , Nao pense nisso, homem. Nem pense nisso! Pra 
m1m e um ,prazer colaborar com o senhor, com dona Ger-
trudes. · 

- Penso sim senhor, penso sim, o senhor permita. 
·Nós até fizamos os· cálculos. Verificamos que um trabalha
dor do Posto ganha mais ou . menos uns trinta cruzeiros 
por dia. Dona Gert_rudes., o tempo que ela tem para traba
lhar c_om o senhor, no máximo, no máximo, sao oito, dez 
manhas ou tardes por mes; duas vezes por semana. Se pa
g~rmos ao :senhor um pouco mais do que paga o Pasto, 
nos lhe pod1amos dar uns 300 cruzeiros por mes. Acho que 
é o justo. Sei que é o mínimo, mas nao estamos pretenden
d~ pa~ar o que senhor merece. Queremos pagar u1n mí
nimo, Justo. E este minimo, segundo nosso cálculo está 
aqui a sua disposi9ao. 

1 

~ob tira do bolso um envelope e quer mete-lo na mao 
de lsaías, que recusa enérgico. 

- Nao, seu Bob. O senhor volte, volte lá e diga a dona . 
Gertrudes. que ~la nao me deve nada. Diga também que nao 
v~nh~ ma1s aqu1 trabalhar comigo. Fazia isso como um ob
sequio. Sendo r.ecusado, me desobrigo de tratar com o 
senhor e também com eta. 

- .seu lsaías, seu lsaías, creio que o ofendí. Vejo que 
o ofend1. Eu sou sempre assim, desastrado com os brasi
leiros. Nunca sei tratar, por favor, seu lsaías. Eu vou embo
r~ ., Gertrudes vem, ela mesma, falar com o senhor. Ela 
vara conversar com o senhor, amanha mesmo. Amanha. 
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tsaías sai diretamente para casa em busca de- Alma. 
Quer comentar a proposta do gringo. Eta reage espantada: 

- E que mal tem eles pagarem? É porque é pouco? 
Diga ao homem ... 

lsaías tenta argumentar que esta nao é a questao. 
- Entao vo9e nao compreende que a explora~ao é 

de outra ordem? E um abuso. 
- Abuso ou nao - diz Alma - sei lá; eu aceitava. 

Agora, se voce nao quer mais trabalhar com ela se voce - ' nao gosta dela (eu nao vou com a cara dela), se voce nao 
vai com ela, nao trabalha. Mas se voce trabalhar para aque
la chata, deixa .ela pagar. Receba em mercadoria, lsaías. 
Se eles nao e~plorarem muito no pre~o, até que pode dar 
alguma coisa. E melhor do que nada. · 

lsaías se irrita com a incompreensao de Alma, para as 
suas razoes. Mas ela insiste: 

-:-- Fa~a o que voce quiser. Mas minha opiniao é esta. 
Eu n~o posso com a tal Gertrudes. Outro dia brigamos. 
Imagine que ela veio aqui e ficou rodando atrás de mim, 
perguntando se podia fazer alguma coisa, se podia ajudar. 
Eu, afina! , explodi , disse que sim, que podia ajudar mas 
que ª · forma de ajudar era trazer remédio. Sabe o que ela 
me disse? " Mas a senhora nao tem receio de receitar 

' dona Alma? A senhora nao é botanica?" Safada! Tive von-
tade de mijar na cara dela. Mandei brasa: " Receio eu te
nho - disse. - Receio muito eu tenho é de ver esses me
ninos remelando sem colírio pra botar; e de ver homem 
~ingando gonorréia como está cheio aqui, sem ter penici
lina; é ver essa·s mulheres -doentes e voces lá com a casa 
cheia de medicamentos. Disso que tenho receio. Receio 
nao, vergonha". Ela é tao descarada que nao adiantou nada 
meu pito. Nao trouxe remédio nenhum. Ela só quer dar aos 

. índios o seu cuspe bíblico. · 
- Voce está contente aqui , nap é Alma? 
- Nunca estive melho-r, confesso. Achoque sou mes-

mo ~ mairum. Sabe o que eu sinto hoje, o que me· incomo
da? E essa minha pele branca, é essa quantidade de cabelo 
e de pelo louro que tenho por todo o corpo. A vontade 
mesmo que eu tinha era de ter urna cara mairum de ver
dade. E voce, lsaías? lsso que para mim é bom, pra voce 
é difícil , nao é? Vejo que voce nao acha jeito, né? Nao res-
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ponda nao. Deixe eu falar, para voce ver como é que eu 
sinto essa coisas. Olhe pra mim, rapaz: voce está ruim. 
aqui, tá na cara. Mas voce nao estaria ruim de qualquer 
jeito. em qualquer lugar? Eu nao imagino voce bem em lugar 
nenhum. Nem como pajé-sacaca dos quatis, se isto fosse 
possível, voce estaria melhor. Também nao vejo voce bem 
como professor no Rio ou como padre em Pindamonhan
gaba. Assim é, tsaías. Meu co.nselho é que voce relaxe e 
se acomode. Deixe essa mania tao sua de parafusar e des
para,tusar o bestunto. Voce vai viver aqui a vida intei ra, 
rapaz. Fique calmo, fique tranqüilo, senáo voce se atola. 
Nao leve as coisas tao a peito. 

- Alma. vou me casar. 
- Casar, voce? Voce está doido? Comigo nao! 
- Com lnimá. 
- A menina, aqueta? Ah, já set Sao essas confus0es 

de voces, os clas, nao é? Voce é abrigado a casar com 
1 - ' ? e a, nao e . 

- Ouem é que sabe? 
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A MIRIXORA E O SARIGU~ 

ME~Es se a~umulam sobre meses. Passam os días azuis 
e as no1tes luminosas, abri(ldo o tempo aos dias nevoen
tos, as noites emba~adas. Todo mundo se envolve em fu
ma~a. ~ sol so~e enprme, vermelho, e caí maior ainda, 
carmes1m, no me10 das tardes de opala. Também a lua sur
ge, .ressurge, s~ m<;>stra e . se esconde, as vezes grande, 
che1a, rubra. Misteriosa, m1raculosa, no meio do céu bru
mado. 

Nossa última alegria foi a das primeiras chuvaradas. 
· Nas águas novas subira.m ligeiro os cardumes, pacus 

tucunarés, estufando igarapés, resplandecendo em esca
mas azuis, douradas. 

~as logo caem as chuvas mais pesadas, chovendo 
por d1as, semanas e meses. O mundo parecía dissolver-se 
debaixo do manto de águas despencadas. Nuvens negra~ 
t~ldam o horizonte e chovem que chovem, escorrendo cor
tinas ·brancas no sapé das casas e amarelas enxurradas 
de tauá, no chao do pátio. A gente roída de triste encolhi
da nos foguinhos, come beiju seco, chibé só de fa~inha ba
tata assada ou cozida, quase sempre sem carne nem 
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xe. Os mosquitos surgiram e aumentaram: piuns, muri~o
cas, maruins ac;ulam, azucrinam. Sao os donos deste mun
do. As praias desaparecem inundadas pelas águas barren
tas do lparana do frío. Com elas somem os peixes, as aves 
e a cac;a maior e menor. 

Assim foi por meses até que pouco-a-pouco a alegria 
do verao comec;ou a voltar. Este ano chegaram primeiro as 
garc;as alvíssimas e as morenas em vóo, serenas, para pou
sarem nas copas, com medo de sujar os pés. Depois, vie
ram os tucanos e seus primos arac;aris e por fim os bandos 
de araras e papagaios. Toda a vida se renova. Voltam, afi
na! , os días azuis, as águas azuis, os céus azuis, destapa
dos, luminosos, as praias descobertas, infinitas. Os ares 
se encheram, de repente. Primeiro, das cores precisas 
e dos vóos indecisos das borboletas todas. A seguir do 
cantochao das cigarras gordas e das estridencias das ci
garras magras. 

Alma vive a vida que quer. Adora ser a Canindejub. 
Ela mesma pensa em si como a arara-amarela. Transita 
a vontade do Posto para a aldeia e da aldeia ao Posto. Lá 
toma café com seu Elias e conversa com dona Creuza. Fi
cam horas batendo papo. Dona Creuza queixando da vi
da. E la contando mexericos da aldeia. Volta sempre com 
remédios e ·com alguma coisa mais, conseguida com seu 
Elias para os índios. 

Mas na aldeia é que se sente desenvolta. Anda pelas 
praias, entra pelo río, se banha, agora sempre com urna 
calcinha que só usa para isso. Tem horror é das visitas, 
que felizmente sao raras. Anda na aldeia com a pouca rou
pa que tem , totatmente a vontade. 

Sente-se urna mairuna no meio do povo Mairum e tem 
orgulho de talar melhor do que Gertrudes. Os índios é que 
se riem de ouvi-la pronunciar como homem certas palavras 
que as mulheres acentuam de modo diferente. Aprendeu 
a modelar bonecas em estilo mairum, mas as faz com tal 
malícia que seu Elias reconhece imediatamente e compra 
todas que ela faz. Diz ele que no futuro se talará de urna 
revoluc;ao artística entre os mairuns. Ninguém saberá que 
a causa foi urna certa dona Alma. 

Continua vivendo na casa-das-onc;as com a gente do 
Avá, que há muito tempo é mais sua que dele. Trabalha 
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" com as mulheres da casa no fabrico de farinha, no preparo 
dos beijus e em todas as outras tan~tas que se apre
sentam. Só nao gosta de ir a ro~a buscar mandioca e mi
lho. No mais é uma mulher on~a entre todas. Uma tarde 
depara com lsaías dentro da casa e se assustam um frent~ 
ao outro. Ela indaga: 

- Onde é que voce andava? Nio o vejo há tempos. 
Onde estava? Na casa da sua gaviizinha? Para o lado do 
oxim? Ou com os crentes? 

- É verdade. Andei rodando por aí. Mas estou de 
volta. Vim visitar as minhas on~as. Aliás voce na" ~~i1a ri
dículo andar como corpo listrado de jenipapo e ·com essas 
rodelas de urucum pela cara? 

- Eu, ridícula? Ridículo é voce. Por que esta impli
cancia comigo?. Me deixe com minha vida, rapaz. 

- Ouem é que vai falar com voce, se nao for eu?Vo
ce está gostando demais de ser a Canindejub da aldeia. 
Voce já é xerimbabo das onc;as. Cuidado! 

- Que nada, lsaías1 Voce é que está ruim e mal-hu
morado. Vocé sabe como é que os meninos te chamam? Mi
cura sarigüe. Ouer dizer. pai dos gambás! Este é o seu 
nome, lsaías. A meninada está aí dizendo que voce é o 
pai dos gambás: sarigüe, com trema no u. 

- Alma, vamos conversar direito. Deixa disso. Só 
quero ajudar. Eu sou daqui. Conhec;o minha gente. 

Saem andando rumo ao rio, calados por algum tempo. 
Alma retoma a conversa, dizendo que há muito tempo que
ria mesmo conversar. Quer falar com ele, de muit~s coisas 
que nao sabe, que nao entende. Fala, agora, em outro tom. 
Pára, falando , gesticulando sem esperar que ele responda. 

. - Nao queira entender tudo, nao. lsto aqui é com
plicado. Tem mais etiqueta do que lá no seu mundo carioca. 

,. - Tá b~m. lsaías. Mas algl:'mas coisas eu quero que 
voce me explique bem. Hoje por exemplo, eu levantei e saí 
por aí de manha. Todo mundo olhava pra mim com cara 
?e ma~ícia, as mulheres e os homens rindo com segundas 
1ntenc;oes. Qualquer dia me recebem de pedras na mao. 
Por que~ Tenho a impressao de que todo mundo sabe que 
eu trepe1 ontem com o Teró. Como é isso? Ele andou ta-
lando? · 

- Nao, Alma. As coisas aquí sao mais simples e mais 
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complicadas. Todo mundo sabe. Nao precisa ninguém con
tar. 

- Que é isto? Como é que todos sabem? Se sabem 
é porque ele contou! Entao eu dou uma trepada no escuro 
do pátio e todo mundo já sabe que eu andei fodendo? 

- Que ~xpre~sao chula, Alma. Vamos lá, procure 
entender. Voce esta com esse colar de caramujo. Esse co
lar, todos sabem, todos vem que é dele. Nesse mundo nos
so, as coisas feitas por cada pessoa sao reconhecíveis co
mo as caligrafias de voces. Se eu pegar urna flecha, ou um 
cesto, ou um colar, qualquer coisa, e mostrar a qualquer 
um, ele pode dizer ali na hora, quem fez cada coisa. Este 
seu colaré da feitura de Teró. Está na cara. O mais também 
se sabe ou adivinha: ele te deu o colar a noite, ontem. Eu 
posso até dizer COO)O. 

- E como é que foi ? 
- Voces se encontraram a noite, no pátio. Ele bateu 

a mao no seu ombro ... 
- É. Bateu e eu disse, boa noite Teró, como é que vai? 
- Voce nao precisava dizer nada nao. Voce só tinha 

que se agachar. Agachar e fornicar. 
- Que fornicar, que merda nenhuma, lsaías: trepar, 

toder. Que mania é essa de pecado, de fornicac;ao. Eu nao 
fornico com ninguém nao! Eu trepo, fodo. E que é isso? Vo
ce acha que ele nao tinha que dar cantada nenhuma, nao? 
Basta bater a maozinha e eu já vou me agachando? As mu
lheres daq'ui sao assim? Eta mundo bom! Tenho uns ami
gos lá no Rio que nunca papam mulher, vivem na secura, 
porque nao tem bico nem peito para a cantada. Aquí , bas
ta dar urna palmadinha no ombro e ela vai se abaixando, 
agachando, arreganhando? 

- Alma, tenha decoro. Deixa que eu expl ico. Voce 
está aqui, vivendo conosco, no nosso mundo, segundo nos
sos costumes. Voce de certo modo é urna mirixora. 

- E que diabo é mirixó .. ,rana? 
fy1irixora é urna categoria de mulheres que nao se 

casam, nem tem f ilhos. Estao aí disponíveis, por assim 
dizer. 

- Entao, é isso que eu sou? Mirixora, quer dizer: pu
ta, puta de índio! A isso me reduzi, lsaías: puta de índio? 

- Nao tem nada de puta, Alma. Urna mirixora é urna 
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pessoa muito apreciada. É até consagrada num cerimo
nial. Voce nao é uma verdadeira mirixora. Elas sao escolhi
das e preparadas para esta func;ao que de certo modo, é 
até superior a da mulher comum. Tanto que as mairunas 
quase nunca tem ciúmes das mirixoras, que podem forni
car a vontade com seus maridos. O que ocorre é que, sen
do as mirixoras mulheres autónomas, livres, sem um cla 
a que se devam, sem marido que tenham de cuidar, sao 
parecidas com voce. Daí a confusao. É muito provável que 
minha irma Pinuarana, a mulher de Teró, tenha dito a ele: 
vá ver a Canindejub no pátio; ela dará alegria a voce. As
sim deve ter sido porque Pinu está amamentando há pou
cos meses e nao pode fornicar com Teró. 

- lsaías, isto piora tudo para mim. A isso cheguei : 
puta de índio. Custei muito a entender, mas nao sou burra, 
entendí. Finalmente. Também custei a entender a sua ati
tude comigo, quando chegamos e voce me levou lá pra sua 
casa. Pensei que fosse um gesto bom, amigo. Só depois 
de muito tempo vim a entender que me hospedar na sua 
casa, era me recusar, era me tratar como irma. 

- Mas Alma, nao houve nenhum equívoco nisso. Nos
sas relac:;oes nunca foram mais do que fraternais. O que 
eu tinha que fazer era levá-la pra minha casa e pedir a to
dos que acolhessem voce como irmá. 

- É. Mas eu nao entendí, entáo, que aquilo era urna 
recusa, que toda a aldeia estava sabendo que eu era onc;a 
e, se era onc:;a, os outros, do outro lado, podiam trepar co
migo. Daí aquela homenzarada me rodeando o tempo todo 
e eu sem saber o que era. E era voce que tinha aprontado 
isso. Avisou a todos: vejar:n só, aí está a comida nova que 
eu trouxe proces. 

- É, foi mais-ou-menos assim. Mas eu nao vejo mal 
nisso. Ao menos na minha intenc:;ao. Voce é dona de si, 
faz o que bem quer, livremente. 

- O mal vem agora, lsaías. Voce sabe, da minha tran
sa com Jaguar eu ... 

- Ah! Mas, Jaguar ... 
- Entao, voce quando me levou para sua casa, foi 

urna recusa: recusa fraternal. E Jaguar, quando comec:;amos 
a ter um caso, foi também urna recusa: ele recusou me dar 
a fraternidade dele, né? 
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_ :-- É. Ele gosta de voce de outro modo. Como vocé 
nao e re~lmente urna onc:;a, nao há incesto. Ele pode andar 
com voce. . 

-:- Vo~es sao é uns. oportunistas. Por isso ou por aqui
lo, pa1s e f1lhos me forn1cam dentro da lei. Mirixora. lsso é 
que eu ~ou. Ag~ra sei: puta de ~ndio. Vou é andar pela praia, 
quero ficar soz1nha. Qual o que! Que praia que nada! Voce 
sabe n:iesmo o que é que eu vou fazer? Eu vou é tá pra casa
de-fannha, trabalhar.com Pinuarana. Aquilo sim é que é mu
lher. Uma d~ma! De!x_a d: bests:ra, Alminha, nao permita 
que esta tollce_ d.e m1nxora - puta que nao é bem puta -
pe~urbe. sua v1d1nha. Adeus, lsaías-Avá, lá vai Canindejub 
fazer farenha e sururucar como Deus é servido. 

\ 
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MAÍRA:AVÁ 

DAQUI de cima, riscando este céu sem fim nem come
~o . olho e vejo. Vejo tuda. Lá de baixo todos me olham e 
me veem com a luz que lhes dou, devolvida. Quem pode 
existir, senao debaixo do peso de minha claridade? Olho 
e vejo, lá, esse mundinho meu. Vejo água de mar e de río. 
Vejo também, lá no fundo, eles, o meu povinho Mairum. 

Hoje quera entrar em alguém para sentir o mundo ou
tra vez, com o corpo e o espírito de gente-vivente. Quero 
ver com os olhos que lhes dei. Quero pensar com a mente 
deles. Quero cheirar e degustar e escutar e tatear. Antiga
mente me dava mais gosto. Ainda me diverte, mas é pou
co e cada vez menos. Alguma coisa falta a essas criaturas 
de meu Pai que tanto fiz para melhorar. Alguma coisa lhes 
falta, que será? 

Aí estjl este Avá que muito quis ser lsaías. Nele mer
gulho: - ,Eta merda de corpo este, desgastado de tao mal 
gastado. E um tubo: numa ponta, a boca, que bota a co
mida para dentro sem sentir o cheiro e o gosto. Na outra, 
o cu, por onde caga, também sem gozo. Se fosse para ser 
assim, eu podía ter deixado as gentes como as fez meu 
Pai. Fale, desgra~ado . Fale, Avá. 
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Aqui estou nesta minha aldeia mairum, tao suspirada. 
Mas como é diferente, como ela é diferen~e. meu Deus. 
Como tudo é diferente do que eu esperava. E verdade que 
eu também nao sou o mesmo. Nao olho nada com os olhos 
de antigamente. Mas como tudo ·mudou! Eu mudei também, 
bem sei. O ruim é que nao mudamos juntos, nem mudamos 
amadurecendo. Nao sou quem devia, nem para mim, nem 
para ninguém, e pago todo dja o pre~o de nao ser. Eles 
também mudaram mais do que evoluíram, decaíram. Por 
que eu digo.eles em vez de nós, como devia? 

Este meu povo Mairum, esta aldeia, tudo está deterio
rado. As casas nao sao como as de ant~s. Nao que mudas
sem de estilo ou de dimensóes.; mas, antigamente, muito 
antes de urna casa se encher de picuma e de baratas, pu
nham fogo e mudavam para urna aldeia nova que já estava 
pronta. O povo também era mais bonito, mais for!e._ Ni~
guém tinha dentes podres como agora .. ~odos estao def1-
nhando. Eles nao, nós, todos nós, eu tambem: reconhe~o. 

Só nos jovens, só na meninada se ve algum vi~o. Ja
guar, meu sobrinho, e os companheir~s mia~us dele exi
bem um vigor e urna beleza que dao inveja. Mas esta é urna 
alegria mais da juventude do que deles mesmos. Eles tam
bém se esfo·r~am muito para manter o tom, real~ando, vai
dosos, sua beleza juve~il com a pintura de urucum que vibra 
sangrenta, renovada cada dia .entre os riscos azulados de 
jenipapo que refazem toda semana. Vivem sempre bem pin
tados e adornados, como se todo dia fosse dia-de-festa. 

Assim andam, por aí, sem fazer nada. Só se ocupam 
de viver de viver a-toa. Estao como que esperando. Sao ' . 
os guerreiros novos que vivem de prontidao para a guerra, 
a guerra que nao _vem, nem virá. Fazer a guerra a quem? 
Aos brancos, aos cristaos todos que sao nossos inimigos, 
devia ser. Mas como enfrentá-los? Enquanto isso, esses 
guerreiros mairuns estao aí a-toa. Nao fazem um nada. Sao 
os guerreiros da guerra que nao é, nem será. 
· Só se ocupam, com ganas, ae sua ca~adas de brinca-

deira, ou das grandes pescarias, armadas como fa~anha_s. 
Cada semana fazem urna das suas. Outro dia toda a alde1a 
se ria de ve-los chegar, suados de cansa~o. trazendo urna 
jibóia viva amarrada num tronco de a~aizeiro . A cobra vi
nha enroscando no tronco, abrindo e fechando, amea~an-
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te, a boca enorme. Era um cobráo, toda a- gente olhava e 
se divertia muito, vendo-os danc;ar no pátio, com o pau de 
cobra de todas as cores, correndo atrás das moc;as, amea
c;ando meter a jibóia lá nelas. Logo cansaram e foram sol
tar a cobra fora, para viver bem longe do pátio o seu medo 
de gente. Será normal que rapagoes fortes assim só se 
ocupem de cac;oadas? 

Hoje, trouxeram um jacaré vivo com o focinho amar
rado. Vieram puxando o bicho pela cauda e fazendo o po
bre animal dan~ar no pátio da aldeia, enquanto gritavam: 

- Chame seu povo, jacaré. Que venham! Que ve
nham os jacarés. Que venham! 

Todo dia fazem alguma coisa assim, cac;adas de 
. brincadeira, pescarias de brincadeira. Cac;oadas debocha
das, palhac;adas. Enquanto isto esperam a guerra que 
nao vem , nem virá. Trabalhar mesmo é só a gente madura 
e os velhos que trabalham. E pouco. Exceto, talvez , as mu
lheres adultas que levam nas costas o peso da vida para 
cuidar e afimentar tantos guerreiros preguic;osos. 

As moc;as se ocupam mais de pintar o corpo e a ca
ra, de namoros e bolinac;oes descaradas do que mesmo 
de trabalhar. Ainda assim fazem mais do que os rapazes. 
Orgulham-se muito dos cestos que tranc;am, das redes 
que tecem, das ceramicas que modelam. Na verdade, tra
balham mais para exibir virtuosismo do que por utilidade. 
Aliás, utilidade aqui nao é conceito que preocupe ninguém. 
Cada um desses cestos, redes e panelas, custa dez vezes 
mais esforc;o do que seria necessário para cumprir suas 
fu09oes corriqueiras. Mas como revelam, em sua feitura, 
quem os fez, denunciando qualquer falta de gosto ou de 
destreza, elas redobram os esforc;os. Assim é que, os ba
laios mais reles, de carregar mandioca da roc;a para a al
deia, os mais singelos paneloes de coar carima ou de co
zinhar, sao de uma perfeic;ao perfeitamente inútil. Onde 
o tempo e a energía para as tarefas sérias da vida, se se 
gasta todo o vigor em exibic;oes inúteis? Vontade de be
leza? Desejo de perfei~ao? Foi-se o tempo em que eu via 
nos mairuns uns gregos. Que gregos que nada! Exceto, 
talvez, na sodomia e na mofa que também andam soltas 
por aqui. 

318 

' • • 
1 
1 
• 

E nao só os jovens, todos aquí ficaram pandegos. 
Mesmo com as coisas mais sagradas eles fazem piada. 
Outro dia estive perguntando pelas velhas histórias da cria
c;ao, que recordo com tanto respeito, e nao pude escutar, 
nao suportei as cac;oadas com que contavam e ouviam 
cada história. Fizeram a maior troc;a lá no baíto, todos rin
do, gaiatos, das tiradas do Micura e das tolices de Maíra. 
Mais ainda, riam das bocagens de Teró, que imitava toda 
pessoa e todo bicho referido na história, tanto com a voz 
como com macaquices. lnsuportável. 

Aquí estou na. minha aldeia, devolvido a ela, mas 
nao devolvido a mim. mesmo. Come~a a ser cada vez mais 
difícil sentir-me mairum dentro de minha pele. Passo a 
mao pelos cabelos que estao ficando ralos, como acontece 
com os brancas. Lavo os olhos do espírito com orac;oes, 
como fazia antigamente, na esperanc;a 'de que, limpos, 
vejam melhor. Mas nao, estou cadél vez menos a jeito den
tro de mim e os outros também estao se cansando. Mui
tos passam e nao me olham; se olham, nao me veem. Só 
meu sobrinho Jaguar, quando me ve, estaca, ri , sorri, me 
saúda. Fala e agarra orgulhoso, coma mao direita, o reló
gio que lhe dei e o balanc;a na corrente que traz enrolada 
ao redor do pescoc;o. Gosto muito deste gesto dele com 
seu adorno-troféu. Velho relógio meu de minhas longas 
horas romanas. As vezes sinto urna ponta de saudades de
las. Exceto Jaguar,o malandrim, ninguém mais quer saber 
de mim. 

Ao velho aroe, meu pai, a esse, entao; eu passo des
percebido ou percebido demais. Atravessa-me com os 
olhos, para ver além de mim, alguém que $6 sei que nao 
sou eu. Nem sei quem seja.Seráminha alma? Forc;o o conví
vio , me aproximo, me agacho na frente do banquinho de
le, lá no baíto. Sentado em cima dos calcanhares, espero, 
durante horas, que ele me fale. Mas na hora em que, en
colhido ali , eu lhe dirigo a palavra, justo nesta hora parece 
que vem, em revoada, todos os mortos exigindo atenc;ao. 
Ele olha assustado para a direita, para a esquerda, para 
cima, para baixo e a cada alma vai dizendo: 

- Espera, já falo com voce. 
Nao, ninguem sabe, nao. Nao, el,J nao disse nada. Nao 

disse a ninguém. O tempo já virou aquí também, a cac;a ra-
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reía. Passamos dias sem comer carn·e. Logo virao as chu
vas e vai haver muita folha nova, folha verde, folha verme
lha. Eu fico ali escutando, esperando. Escutando as con
versas e o zumbido do maracazinho dele. Esperando que 
me diga alguma coisa. Nada. Acabo cansado de esperar. 

. Saio,, enta~. at~ás de alguém que queira talar comigo 
al~ no ba1to. N1nguem quer. Acabo, afinal , lá em casa, na 
m1nha casa-verdadeira do meu cla jaguar, me balan~ando 
na rede e vendo Moitá, Pinu, Mbiá e outras parentas mi
nhas nos afazeres, sem fim, de varrer, cozinhar, tecer, 
dar de mamar, .talar urnas cbm as outras. Comigo pouco 
falam, mas ass1m deve ser. Os homens mairuns sao de 
pouca conversa. As mulheres é que falam muito, tanto urnas 
com as outras, como cpm seus maridos - nao lnimá comi
go •. pois nao ternos assunto, mas as _outras sim1 gostam 
mAu1to de conversar com os maridos, de noite e baixinho. 
Te,m muita coisa a se dizer. Nas casas, a noite, há um mur
murio sem fim. 

Nem Alma me dá muita aten~ao, anda ocupadíssima, 
daqui pr'ali, ~e uma casa para outra, dando aspirina a um, 
sulfa a outro, tratando quantos doentes haja, quantos pe
~am, quantos queiram. Parece que cura. vai dar em oxim, 
a pobre. Preciso dizer a ela que como oxim acabará truci
dada, quando alcan~ar a glória. Estou é sendo malvado. Se
rá ressentimento? Ela faz o que pode. Estarei fazendo o que 
posso? 

Meu único amigo é o oxim, mas ele, tora do seu ofício, 
quase nao fala. Quando eu chego, se agita, se alegra, le
vanta, senta, me dá carne cozida, carne assada. Deve tirar 
muito mais carne de todos para poder me servir tanta. 

Falo mais é com Gertrudes, que vem duas a tres vezes 
por semana, no motor de popa, para trabalhar no dicio
nário e na gramática. A princípio perguntava e ia anotando 
o que eu di.zia. Agora nao, me deixa papel e lápis, indica 
o que deseJa que eu escreva e se vai. As vezes, sem ne
nhuma razao, nem autoridade, se poe raiventa e exigente, 
como se eu fosse empregado dela. E nao sou? Quando vol
ta é querendo que eu tenha feíto tudo que inventou que 
eu podía fazer. Nao digo nao. Nao digo sim. Nao fac;o tudo. 
Mas sempre fac;o um pouco. Vamos convivendo. Com ela 
converso bastante. Ela é quem me dá os cigarros e os 
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fósforos que fumo e que dou. Também rile traz urnas rou
pas do marido, que dei de usar. Ando com vergonha das 
minhas duas nudezes, a mairum e a caraíba. O bá já nao 
chega para me cobrir. Nunca chegou. Assim é que sempre 
estou duplamente vestido. Vestido de mairum, com o ati
lho de corda que eu mesmo atei , lá dentro. Mas "também 
vestido de cristao com a cal9a bem abotoada, por fara. 
O mais que os pastores me dao é para saciar o vício inimá.; 
tico de ter coisas para guardar. A usureira que nem assim 
nada me dá. 

Meu único amigo é mesmo Teidju. Pago o pre90 de 
escutar seus diagnósticos sobre os meus males, mas 
com ele aprendo muito sobre o espírito mairum. Nada aquí, 
na verdade, me ocupa tanto, como a teología de Teidju. 
Será isto um vício que me ficou dos anos de especula9oes 
romanas? Ou será só impotencia para viver a vida de todo 
dia? Sem Teró, que leva carne e peixe também para sua 
casa clanica, a sobrinha dele me teria expulsado de lá. 
Por que 1 nimá aceita esse casamento inventado pelo 
tio? E eu, como suporto esta secura? 

Somente a vida in~electual me alimenta aqui. Ainda.. 
que reduzida a áridez de Gertrudes com· sua geometría 
gramatical, e a exuberancia demoníaca de Teidju, é SÓ 
dela que eu vivo. É curiosa esta fome voraz da minha den
tadura espiritual e esta inapetencia sem remédio de minha 
boca carnal. Inapetencia? Nao posso deixar de admirar e 
invejar em todos os mairuns, inclusive em Alma, este apeti
te voraz · para viver, esta capacidade d~ dedica9ao e de 
gozo na tessitura de rela9oes harnioni'osas uns com os 
outros. Nao tenho estes talentos. Sou urna pobre máquina 
de pensar e de rezar, que Deus me ajude. 
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INCÚRIA 

A1NDA urna vez anoto aqui, em rascunho , os elemen
tos fatuais com que hei de compor meu relatório a Sua Ex
celencia. Encontro-me há dois dias na Missao de Nossa 
Senhora do ó, como hóspede dos sacerdotes e das frei
ras. Nas últimas duas noites dormi tranqüilo, pela primeira 
vez, desde que saí de casa:· cama limpa e cortinado num 
quarto caiado e forrado, com tela na janela. 

O tratamento é também fidalgo. Que diferenc;a em com
parac;ao como Posto da FUNAt~ A comec;ar pelas e~ificac;oes 
grandes e sólidas: casa dos padres, casa das fre1ras, cas~ 
das catecúmenas, casa dos rapazas e a capela que e 
toda urna igreja. Tudo isso disposto num terreno . ajar
dinado, formando urna .pracinha, muito bem concebida e 
mantida. 

É verdade que há poucos índios, mas que diferenc;a! 
Estes marcham para a civilizac;áo, sem romantismos ron
donianos: vestidos, calc;ados, limpos. As meninas tem até 
certa grac;a, apesar das carinhas obtusas, silvestres. E se 
sao poucos aquí, ainda menos sao no Posto. Numerosos 
eles só sao mesmo .. na aldeia que se mantém tao só pela 
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obstinac;ao da FUNAI e pelo jogo de interesses recíprocos, 
quem sabe inconscientes, entre protegidos e protetores. 
Jogo no qual estes últimos sao os verdadeiros be.neficiá
rios. 

Nao que os padres me tenham dito isto, sao de urna 
discric;ao exemplar. Só tem elogios para a FUNA1~ inclusive 
para seu Elias, apesar de protestante. Chegam a dizer 
que nada poderiam ter feito, que sua obra teria sido impos
sível sem a compreensao do governo, sem o apoio da FUNAI. 

Veja só! E acrescentam: 
- Um día frutificará, um dia frutificará . - Como? Que 

pode fazer o coitado do seu Elias com suas galinhas en
gaioladas que nós comemos todas nesses dias? Aquelas 
galinhas eram a única florac;ao civilizadora, lá do Posto: 
engaioladas devidamente, como os índios. 

Foi o que eu disse aos padres e eles se divertiram mui
to com o paradoxo. Concordam em que a estratégia da 
FUNAI é congelar os índios em seus costumes, para assim 
protege-los da degenerac;ao. Mas nao acham que isto seja 
feito em proveito próprio. Sao doutrinas, dizem eles, 
mas que doutrinas? Também no caso que me ocupa dei al
guns passos esses dias, menos, é verdade, do que espera
va. Muito menos também do que necessito. 

A moc;a se chamava Alma das Neves Freire. Entrou 
na regiao em companhia do tal lsaías, pelo aviao do Cor
reio Aéreo Nacional, no dia 1.0 de maio de 1972, pousando 
no campo de Naruai. Chegou a Missáo no dia 19 do mes
mo mes, aqui ficando tres dias apenas. Nao era missioná
ria, nem tinha vínculo com a Missao, com esta ou com 
qualquer outra. Era por assim dizer (digo eu, nao os pa
dres) urna aventureira em busca de novas experiencias. 
Seria religiosa, dizem eles, mas principalmente confusa. 
Quisera abrac;ar a carreira religiosa do mesmo modo que, 
antes, fizera psicanálise como remédio e saída para urna 
existencia desregrada (o comentário é meu). No dizer dos 
padres, era urna pobre moc;a, como tantas hoje em dia, 
confusa e carente de caridade e compreensao. 

A relac;ao dela com lsaías, efetivamente, foi acidental. 
Companheiros de viagem no mesmo aviáo, conheceram
se assim e prosseguiram jµntos, como lhes foi possível , até 
a Missao. Daqui seguiram para o seu destino que era o 
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Posto Indígena. Aí veio a observac;ao fundamental , o a~-
: gumento que realmente mais importa para o meu relato
rio : para os padres, o fato de ambos se dirigirem ao Posto, 
quer d!zer que ficavam sob a responsabilidade do gover
no federal . 

lsaías, desligado da Ordem desde Roma, compenetra
do das próprias carencias de sua vocac;ao sacerdotal , vol 
tava a Vida antiga. Para isto precisava da aj u da da FUNAI , 

que lhe devia o a~paro que presta a qualquer indígena. 
É verdade que ele poderia ter ficado na Missao, onde lhe 
ofereceram um cargo de professor, fosse aqui ou em qual
quer das casas que a Ordem mantém pelo Brasil . afora. 
Recusou. Nao queria frabalho e agora trabalha, ve1a-se a 
contradic;ao, para os protestantes norte-americanos. (Os 
mesmos que eu encontrei vivendo numa casa bizarríssima 
entre o Posto e a Missao. Terei a oportunidade de voltar 
a tratar deles.) O tal lsaías, eu assinalava, agora é auxi
liar de urna etnóloga, a quem está iniciando no segredo 
do dialeto Mairum e nos mistérios dos costumes secretos 
de sua tribo. Trabalho honesto, dizem os padres, embora 
eu adivinhe neles certa mágoa. Nao podia deixar. de ser 
assim, esta ovelha desgarrada, depois de tantos e tantos 
anos de sacrifícios que lhes custou. 

Mas a moc;a é que constitui o nó do caso. E aquí 
vem o fundamental: sua presenc;a na Missao foi formalmen
te vetada. Veja-se bem o que me disse o padre Ludgero: 
"lsto aquí nao é lugar para gente dessa espécie. Nem a 
nós, nem aos índios que estao sob nossa guarda, sobre
tudo a.eles, podemos expor a convivencias, quem sabe, ne
fastas". Estas foram as palavras dele. 

Por que a F UNA I nao agiu assim também? Sabendo .da 
presenc;a dela na aldeia, seus Elias nada fez.· Nem se deu 
por achado, como se os índios nao fossem pupilos seus, 
tutelados do governo, postos sob seus cuidados! Aquí há 
um caso evidente de incúria, tao caracterizado que 
nao o poderei esconder, por mais que me doa fazer qual
quer dano a seu Elias e, mais ainda, a pobre da dona Creu;. 
za. Mas como escamotear o fato espantoso de que ele nao 
se preocupou de que urna mu~her es~ranha (de costu'!les 
pelos quais ele, pelo· menos, nao. pod1a responder~ se 1ns
talasse na aldeia e passasse a v1ver como se aqu1lo fosse 
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a casa dela? Naturalmente que ele o fez em benefício dos 
índios, mas em maior benefício de si mesmo, porque com 
ela na aldeia para dar remédios nao precisava ocupar-se 
disso. . 

A mo.rte foi aparentemente acidental. Há urna evident~ 
falta de provas de violencia em tudo o que vi até agora. E 
também notória a ausencia de disputas que pudessem sus
citar um crime. E há, igualmente, carencia de interesses 
contrariados. Quem podía ganhar alguma coisa com a mor
te dessa dona? Com toda a probabilidade seu falecimento 
foi ocasionado por um parto duplo, ocorrido em más cir
cunstancias, junto a índios que nada sabem dos cuidados 
higienicos e muitos outros de que urna mulher civilizada 
tem necess.idade na sua délivrance. 

De tudo isso, o que ressalta como fato mais que pre
sumível é a inépcia do seu Elias, que beira pela incúria to
tal. Além de expor os índios, em sua inocencia, a influen
cias quem sabe nefandas, ele expós urna mulher branca (é 
certo que excentrica) a um iminente risco de vida de que re
sultou seu falecimento. Nao estou querendo dizer, por ago
ra, que seu Elias seja um criminoso. Seu caso é de incúria 
administrativa, nao dolosa. Mas dessa incúria nao posso 
deixar de tratar porque dela resultou urna morte, quero di
zer, tres mortes, se se contamos gemeos. 

Daqui eu podía regressar a Brasília, os padres se ofe
receram para colocar todos os seus recursos ao meu dis
por. Podem pedir pelo rádio que o aviao do C.A.N. pouse 
num campo perto daqui, na próxima sexta-feira. Podem, 
eles próprios, me levar na sua lancha até a vila de Naruai. 
Lamentavelmente, porém, ainda nao estou em condic;óes 
de dar minha investigac;ao por terminada. Terei mesmo de 
voltar ao Posto e talvez voltar a aldeia. Acresce que é sem
pre bom sair pela porta em que se entrou: tenho horror a 
urucubaca oriunda dessas trocas. O que nao adianta é 
parar para ver estés pastores protestantes. Na viagem de 
vinda estive talando com eles. Seu portugues é trópego 
e estao mal informados. Realmente nao teriam nada a acres
centar aoque já me disseram. O fato deles terem dado aco
lhida e trabalho ao tal lsaías, nao tem maior relevancia 
no nosso caso. 

O que me dá temor é nao poder terminar concludente-

325 



mente esta missio, como é do meu dever funcional. Os 
dados que os missionários me deram permitem precisar 
a identidade da morta e a data da suá chegada. Reunidos 
aos dados dos suí~s. sio as únicas evidencias fatuais e 
concretas cQm que se conta, além das que eu mesmo pro
duzi através da exuma~io do corpo. O mais sio inferen
cias minhas com as quais terei de compor meu relatório. 
Vai ser necessário um grande esfor~o para que seja um 
documento cabal, ainda que eu nio ponha nas mios da 
justi~a um criminoso de culpa totalmente comprovada. 
lsto é impossivel, lamentavelmente. · 

Só tenho em mios duas coisas concretas e por isto 
volto ao Posto lndigena. Uf1'.'a é o único indiciado possivel, 
este lsaías. Evidentemente ele esconde evidencias que 
seriam úteis a elucida~io do crime e está envolvidíssimo 
no. caso. A outra. o inegável comprometimento de seu 
Elias. Preciso ter uma conversa com ele, seja para caracte
rizar melhor, seja para negar com provas nas mios, se 
for o caso, a acusa~io de incúria. lncúria funcional contra 
selvagens que sao tutelados do Estado, postos debaixo 
da sua guarda. lncúria criminal(?) e conseqüente risco de 
vida que resultou fatal para uma representante (boa ou 
má, nao vem ao caso) da civiliza~io crista. 
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ESSE OSSO 

Os dias rolam e a vida segue doce ou azeda, confor
me a boca e a hora. Os homens, todas as tardes, como 
sempre foi, no passado, como deveria ser sempre, no fu
turo, sentam-se no pátio para ver o sol se pór. As mulheres 
trazem comida e deixam ao pé do marido e dos irmáos sol
teiros. Algumas se sentam junto, por algum tempo, para 
um dedo de prosa; as vezes comem com ele ali. 

Alma se acocara junto a lsaías, pelo lado detrás e vai 
dizendo: 

- lsaías-sarigüe, sua mulher está dando deniais, voce 
sabia? Ou nao tem importancia-? Será que sao só os ouís
azuis que estao comendo ela? lsto aqui é urna esculhamba
gao, rapaz. 

lsaías olha pra frente, sem responder, mascando seu 
talo de capim. 

- Olha, lsaías, acho que tem muito jub fodendo lni
má. Abra os olhos, rapaz, o incesto tá solto aqui. 

1 saías se concentra, mascando seu talo, calado. 1 n.imá 
chega, inclina-se - balan~ando no ar o relógio que traz 
como colar, pendurado no pesco~o - e dá de comer ao 
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marido: _um coité de moqueca. Afasta-se, sem palavra, de
pois que o Avá agradece, cordial, em mairum, portugués 
e hebraico. 

- Muhi, cuñatae. Obrigado Lilith, L.ilithinha minha. 
- Voce me acha abominável, nao é lsaías? Abominá-

vel ou nao, agora mesmo ela foi trepar. Voce sabe com 
quem, né? Com seu sobrinho, o puto. 

lsaías come calado, olha para Alma, convida-a com 
um gesto, como a dizer que nao liga para o que ela está 
dizendo .. Ela se irrita ainda mais com sua indiferen~a. 

- Voce mesmo é o culpado. Até parece que pegou 
o tal complexo de castra~ao dos Mairuns. Jaguar me con
tou a história da mulher com boceta dentada que nem bo
ca de piranha. Larga de guardar seu rancuai, rapaz. Nin
guém come ele nao. Mulher nenhuma tem dente nao. Só 
na boca de cima. O que lnimá quer é fornicar, o que ela gos
ta é de rancuai; se voce nao trepa com ela, ela sai por aí 
trepando com todo mundo. 

Levantando-se, lsaías responde: 

- Sim, Alma, os padres tinham razao. Voce nunca 
devia ter posto os pés aquí. Agora, ou~a bem, acho que 
chegou a hora de voce ir s'embora daqui. Vá embora logo 
e de vez, enquanto é tempo. Eu só nao vou porque ... por 
que? 

- Que nada, lsaías-Avá. Quem é voce para me dar 
conselhos? Eu nao tenho nada como mundo lá de tora. Te
nho tudo é com essa vidinha daqui. Nao largo esse osso, 
nao. Minha vida é aqui. Aquí me realizei. Aqui vou vivar. 
Voce é que está sobrando, rapaz. Índio nao tem dor de cor
no nao? Eu, quando gosto, ciúmo de morrer. 

Alma sai andando no rumo das casas. Espera a noite 
que evém, para sua volta no pátio e sua aventura de miri
xora, seja qual for. Mas anda preocupada, levantando os 
ombros e balan~ando a cabeleira. Preocupa-se com a in
diferen~a ou quem sabe o que de lsaías. Melhor do que 
eu, ele sabe muito bem o que tem de fazer aqui um marido 
corneado. Dar uma boa sova na·malandraf Claro que 
com cuidado de nao machucar muito, porque os irmaos 
podetn tomar as dores. Mas uma boa pisa é indispensável, 
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ao menos para provar que aquela mulher tem dono que 
zela por ela. E sobretudo para fazer as p~zes ~e~oi~ , na 
rede com uma fodazinha chorosa. Mas lsa1as nao e dtsso. 
será' que ele trepa na lnimá? Qual, ele é capaz até de ser 
donzelo. Será? Ou estará apaixonado por ela, o besta? 
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MICURA: CANINDEJUB 

.M1cURA roda no céu curioseando osmergulhosde Maí
ra. Ve logo o qúe é e ri: saudades do nosso tempo de gen
te, entre gentes. Sacanagens. Decide brincar também. Há 
quanto tempo nao me lembro de visitar meu povinho lá de 
baixo, tao ingrato? Mergulha e fica voando sobre a aldeia, 
assuntando. 

Este aí é o meu oxim que tudo sabe e tudo ignora. Nem 
sabe que eu p fiz de urna cusparada. Mas ele nao me in
teressa. Aquela mulher ... ela sim! Nela entro: ó, é urna 
caraíba. Mas gosta de ser a Canindejub. Mais ainda gosta 
de ser mirixora. O Avá foi quem a trouxe, mas nao comeu, 
o besta. Quieta menina, fica quietinha! Estou entrando em 
voce. Entro hoje aqui por cima, pela moleira. A idiota está 
tremendo toda. Se sente .fodida pela cuca. 

ó, corpo claro, gozoso. Boca de todos os gostos. Rica 
boca sófrega. 6, nariz, venta de faros para todos os chei
ros, boduns, inhacas. Voce é tarada mulher? Tem um ouvi
do mouco, estragado, ma~ é bom. para música. Como está 
cheia de ritmo e melodia. E um mar de música es$a mulher. 

E estes peitos bicudos, carnais. Seios que nunca de
ram leite, tao mamados. Menina tesuda, fica quieta! Foi 
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só faze-la sentir os peitos, para os bicos intumescerem 
como picas. Ávida vida vívida. Vou agora ao imo ímá do 
seu tamatiá. Aqui: como é bom! ltarambá! Q~eria estar sem
pre aqui dentro, inteiro, nessa xoxota xibiu. E. uma almofada 
estufadinha debaixo da mata de pelos. Tabaca de greta 
rasgada e babada com seu tamatiá embicado. l'!'en~. 
Aumenta e encolhe, bocejando como boca de bagre-1und1á. 
Carapuá de bato: uiára ... lára. 

ó mulher macha, vive do seu sumo. De todo o corpo 
tira gozo, gozoso. Tira e dá. É urna beleza esta pele lisa, 
coberta de penugem, com seus tufos de pentelhos. Bem 
esticado, esse pelame daria para cobrir minha cara na 
cheia. Pele de pelos e poros sensibilíssimos. Feita para 
sentir as virac;oes do ar, para outros corpos saborear. 
Fica quieta mulher! Eu bem que queria ficar aqui nesse ca
lorzinho do seu ita que pede um filho. O outro posso dar. 
Claro que posso. Mas nao, agora fala, fala que ouc;o. A isto 
vim, escutar. Fata meu bem. 

Que fac;o aqui? Nao creio em nada mais do que 
me trouxe. Aqueta ilusao minha era doen~a. penso. Aqui, 
me curei. Acabou-se a angústia. Gosto da vida que levo. 
Nao para salvar ninguém, isso nao ambiciono. Simples
mente para viver. Viver nesse ritmo molenga e bom da vi
dinha mairuna: rede-e-bubuia. 

Cada dia cuido de gente que me quer e precisa dos 
meus cuidados. Cada noite dou e como homens que eu que
ro e que me desejam. Quem nao gosta da mirixora Canin
dejub? Só lsaías! Mas que diabo espera ele de mim? Nao 
sou feita como ele. Grac;as a Deus, tenho ganas, tesoes, 
desejos. Mas já nAo me importo. Sei, sei bem, com toda 
a certeza, que aqui exerc;o urna fanc;ao importante. Fiquei 
muito ofendida quando ele me disse que eu sou urna 
mirixora. Nao sei por que, mas me ofendeu ,muito a idéia 
de ser puta de indio. Agora nao me importo. E urna func;ao, 
nao é um ofício como o de guarda-livros, de assistente so
cial ou de dentista. Nao, é urna func;ao, um sacerdócio. Sim, 
isso sou. 

Mas se um dia eu contasse essas coisas para alguém, . 
pro Fred, por exemplo, ele morreria de susto. Imagino bem, 
até vejo a cara que ele poria me ouvindo dizer que m~ sin
to urna sacerdotisa, urna sacerdotisa do amor, do 
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amor gratuito, do amor gozoso. Ele ficaria muito puto e 
muito preocupado: enlouqueceu, está maluca, pensaria. 
E eu nunca estive tao dona do meu juízo. 

O que gosto mesmo é do bom trabalho de cada día. 
Sobretudo quando ajudo com ele gente doente de gripe, 
de sarampo, de cachumba, gente que precisa de minha 
atenc;ao, que gosta de mim e gasta as minhas sobras de 
energia. Mas confesso, também, que nao podia passar sem 
o outro lado, a outra banda: o amor diário do Jaguar e a 
noite minha de mirixorá, com a aventura de descobrir quem 
é que me cobre. Quem é esse aí, acocorado no chao, com 
as pernas debaixo das minhas coxas e o dele lá dentro de 
mim, quietinho, por horas, sem mexer, nem ele nem eu. 
Até que ninguém agüenta mais e é aquela explosao: ele 
dentro de mim: chuá .. . Eu co"migo mesma: ah! 

Quem diria, vendo o pauzinho desses índios enrustido 
para dentro com essa cordinha, que, quando se desfaz o 
nó, cresc;a tanto e tao bem? É pau duro e na minha medida 
exata. Também gosto muito de dar gosto a Jaguar, embo
ra nao goze quase nunca. Ele é como um galinho. Desenros
ca o atilho, se mete dentro de mim e zás ... esporra-se todo. 
Eu saio, sentindo escorrer a porra gorda dele entre mi
nhas coxas, contente. Raramente fodemos aqui em casa, 
muito raramente. Sinto que isso o perturba demais. Tam
bém iamais trepamos no pátio, como fac;o · com tantos ou
t ros. E sempre na praia, atrás de alguma duna, ou nos man
gues, perto da aldeia. Durante muito tempo foi no bananal. 
Ele me olhava, eu já sabia, levantava e ia caminhando para 
lá. Mas deixamos porque a meninada da aldeia descobriu 
e ficava esperando para ver e rir, gargalhando, quando go
závamos. Nao havia mal nenhum, mas melhor é nao dar 
espetáculo por gosto. Agora variamos de lugar. Um dia 
aquí , outro ali , e é sempre assim : ele me olha daquele jei
to que eu sei e vai na frente, como se nao fosse nada. Eu 
saio atrás, disfarc;ada. Que é que somos? Amantes nao so
mos. lsso eu era com o Fred que me sustentava. Namora
dos? Noivos? Talvez esse seja o nome. Mas, seja o que for, é 
muito complicado para Jaguar. Aparentemente rompemos 
com regras clAnicas. É como um incesto, talvez por isso 
~ja mais gozoso. Mas tenho muito medo que dé grito nele. 
Indio de verdade terá grilo? Qual o que! Esta gente está 
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livre de bestagens. Exceto os meio-civilizados, como lsa
ías. Esse nao tem jeito. O próprio incesto clanico, no nos
so caso, meu e do Jaguar, n~o é lá essas coisas, porque eu 
pairo no ar, acima das classificac;oes ou abaixo, ~ao sei , 
mas livre delas; nao a tal ponto que Jaguar que1ra me
ter comigo no pátio. Urna vez, um jovem veio; era noi
te escura e eu pensei que fosse ele. Vi logo que nao, quan
do quis beijá-lo como ensinei a Jaguar, boca-na-boca, esti
cado e com as línguas se enrolando e desenrolando, baba
das. 

Que é isto que me excita e perturba tanto? Nada nao! 
Só pensava no verdadeiro gozo de viver que, afinal, encon
trei aqui. Só me preocupo agora, isto mesmo muito pouco, 
é com a decadencia de lsaías. Mas sei que a ele eu nao 
posso ajudar. Todos aqui estao atentos para ele, assistindo 
nao sei o que. Para os mairuns, lsaías está cumprindo al
guma sina misteriosa que ignoro. O que entando é que to
dos acham que, através dele, se cumpriria um nao sei o 
que, se nao fosse outro nao sei o que. Só posso in.tuir, adi
vinhar, ou inventar, quem sabe? E por que eu hav1a de sa
ber? Justamente eu· quetudo ignoro? lsaías está aí, pa
rece, para presenciar alguma coisa espantosa que há de 
suceder. Alguma coisa assombrosa, milagrosa, nao sei o 
que. Veio para testemunhar, aquilo, testemunhar, que~ 
sabe, o que? Talvez seja o apostolo novo que testemunhara 
com certeza absolutamente certa e inegável - e com todas 
as conseqüéncias terr(veis disso-que Deus existe mesmo 
ou, pelo menos, quer existir. Que sei disto, eu, qu~ tudo 
ignoro? Por que divago assim, meu Deus? Estou des~a1rada? 
Quem pensa com minha cabec;a? Quem fala por m1nha bo
ca? 

Aquí só me inquietam alguns olhares. O de sapo do 
oxim, que me atravessa e me deixa fria. O ~lhar distante 
e vago do aroe, estranhando. Parece que esta .me fazendo 
urna pergunta que nao entendo. Será que pergunta o que 
é que fac;o aqui? Com os outros todos eu me dou b~m de
mais: com os homens, com as mulheres, com as crianc;as. 
Até com os bichos-xerimbabos e com os cachorros de to
das as casas, que me conhecem e gostam de coc;ar-se em 
mim. 

Só que isto nao pode durar, eu temo. A gente lá do 
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Posto estranha a minha presenc;a. Agora parece que acal
maram. Pudera! Fac;o todo o trabalho de enfermeira para 
eles sem cobrar. Seu Elias me disse que está tratando da 
minha nomeac;ao. Deve estar é pondo o dinheirinho no bol
so há muito tempo. Que me importa? O que eu quero é ter 
o que fazer aqui e isto eu tenho até de sobra. E amor, gra
c;as a Deus, nao me falta. 

É, meu bem, vou deixar voce aí brincando de mirixo
ra e de oxim. Tenho muito que fazer lá em cima. Qualquer 
noite destas eu volto. Entao, quem sabe? Talvez deixe urna 
semente. 

- Que é isto meu Deus, estou variando? Falo sem 
querer, sozinha, me excito e gozo a seco. E agora ouc;o vo
zes. Eu, oxim? T'esconjuro! 
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ARMAGEDON 

X1sro, vestido numa bata de algodao tucuio meio en
cardida, prega acocorado ali junto a parede da capelinha. 
Coc;a a barba, faísca os olhos cintilante$ e vai dizendo: 

- Deus é nosso Senhor, nossa salvac;ao. Em Deus 
confiamos. A Deus aclamamos. Mas o caminho de Deus 
nao é fácil nao. Mais fácil seria o do Demo. Deus m1esm9 
disse: "Se vocé quer me seguir, ponha minha cruz na cos
tas e venha! " Quem trata de salvar sua vidinha de gozos 
imundos, já se perdeu. Mas quem perder a vida por causa 
d'Ele se salvará. Quem ere em Deus, mesmo morto, res
suscitará. 

O diabo é que de Deus pouco sabemos. Muito mais 
ignoramos. Nao de seu filho, unigenito até hoje, que veio 
ao mundo para nos salvar. Mas ele só se mostrou a nós 
disfarc;ado em fantasías de gente e de carneiro. Eu nada 
sei, as vezes enredo que este mundo nosso, o que parece, 
é um olho que olha o universo. O olho de Deus? Nós, agar
rados a m·enina daquele olho, só vemos um pouquinho do 
reino do olho, o mais adivinhamos. Heresia? 
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O céu, firmamento azul, com seus rebanhos de nuvens 
caminhantes e sua gala de estrelas faiscantes, nao será a 
clara do olho de Deus? A terra, com suas pedras e durezas, 
suas águas doces e salgadas, com seus pastos e suas ma
tas, nao será a gema do olho de Deus? Ovo-olho sem pál
pebras que nAo pisca, sempre atento. Que é que Ele tanto 
olha? Heresia, nhl> Cleto? 

- É o que me parece, com o perdao do mau juízo, 
sió Xisto. O senhor nao se alembra que prometemos nao 
sair da palavra revelada? O que está escrito, escrito está, 
é só ler e forc;ar o espírito no entendimento. O que nao está 
no livro, ignoramos, calamos. É mistério. 

- É e nAo é , nhl> Cleto. Deus está solto! Cuidado! Ele 
é um touro, nao é um boi castrado como QS seus. É um 
pássaro de fogo, o Espírito Santo, que ninguém amestra, 
nem governa. Deus é Deus, o dador dos dons. E se Ele me 
deu este dom de falar explicado, de compor enredos, nin
guém vai pór tranca na minha boca. Ninguém nao! Mas 
quem sou eu para ranzinzar com Deus, meu Senhor? Nao 
perco a vantagem de saber do pito medonho que Ele pas
sou em Jó. Sou eu quem digo e proclamo com a minha bo
ca: abenc;oado seja o Senhor do Mundo. Sou eu, filho de 
homem, concebido no pecado, parido por mulher entre 
fezes e urina, sou eu quem me admiro comas grandezas 
da criac;ao e exclamo: maravilha! Meu espírito, lá dentro 
de mim, dá tres piruetas e pergunta, respondendo: quem é 
que desperta, cada dia, a manha com suas luzes, deixando 
ver, em seu esplendor, a obra de Deus? Quem é que, de 
tardezinha, solta as trevas noturnas e acende no céu a lua 
e as estrelas? Quem é que destila a chuva e a derrama no 
mundo para renovar os verdes? Nós sabemos! Sao traba
lhos do Senhor do Universo. D'Ele, de quem nos deu seu 
olho por morada. Lá, quem sabe, ele vive, convive, ve e fala 
com outros. Quens? Serao Deuses? Criaturas? Haverá um 
Deus de deuses? T'esconjuro. Apostasia! Já sei, reconhe
c;o: anátema! As vezes penso que somos uns mosquiti
nhos varejando ao redor das criaturas principais de Deus. 
Chupando um melzinho divino, um sanguezinho dos nos
sos país celestes. Quem é que sabe? O que sabemos nao 
é nada nao. É um tiquinho. Será mais do que sabe urna an
ta, que tanto sabe, que se cria, se alimenta e se cuida, 
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sozinha, lá no mato? Nossa sabedoria nao dá para nos 
zelarmos tao bem. Mas dá para espéculas, malinezas, 
engendros, como estes que eu estou fazendo aqui agora, 
reconhec;o. Mas, que fazer? Somos o barro modelado pela 
mao de Deus. Um barro perguntáo. 

N hl> C leto comenta, preocupado, com o companheiro 
do lado, os exageros do beato: 

- Está cada vez mais exaltado. Que Deus nos acuda! 
Xisto poe fim ao murmúrio, dizendo: 

-Deus é grande. Talvez até demais. Será que a Ele im
portam nossas louvac;oes, nossas lamentac;oes, nossas re
zas e hinos? Pode que nao. Ignoramos. Só sabemos com 
certeza certa que Ele abomina os nossos pecados. E isso 
sabemos porque está escrito no livro do sopro de Deus. 
Vejam só: 

Para Deus nao faz diferen~a. Ele condenará o pecado 
onde se manifestar. 

Quer dizer que Deus castigará ao judeu e ao romano, 
ao índio e ao cristáo, ao católico e ao crente, ao preto e ao 
branco, ao rico e ao pobre. Castigárá todo o pecado, os 
pecados que nós já pecamos e também os que havemos 
de pecar, e Ele, onisciente, está cansado de saber. Já ano
tou!· Já debitou! Disso ninguém escapa. Deus mesmo disse 
que quem se jacta de nao ter pecado, já está pecando por 
falsidade. Fomos feitos por Deus para pecar, resistindo 
mal e mal as tentac;oes com as tracas forc;as da nossa 
vontade pouca. Nao por amor a Deus, ou por temor a Deus, 
mas por medo a perdic;ao eterna. Na hora derradeira, sabe
mos bem, ele estará junto de nós, de prontidao, para agar
rar nossa alma pelo cangote e arrastar, com o corpo ainda 
quente e mole, estrebuchando, para a pesagem e a desti-

. nac;áo. Aos perdidos, sujigará, para todo o sempre, nas pro
fundas do abismo tenebroso. Aos salvados, elevará em 
glória nas alturas para a paz do céu que ternos prometido. 
Eu já me vejo lá, junto com o nhó Cleto, vestidos os 
dois com batas de algodao azul, recebando cada qual seis 
carneiros para criar nos pastos do céu. De dez em dez mil 
anos, eu vou gritar pra nhó Cleto, perguntando quantos 
carneiros ele tem. A resposta virá trovoando: os mesmís
simos seis, sió Xisto! Minha mio tape a minha boca. Nao 
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permita, minha mao, que ela diga outra vez palavras de 
blasfemia. 

Xisto pára, levanta, se contorce espreguic;ando, suspi
ra agoniado, se agacha outra vez e continua com voz arras-
tada, tremula: . 

- Muita gente está aflita aí, querendo rezar, que
rando cantar. Eu já disse, para tudo tem hora, a.té para pe
car e se perder, até para morrer, o que fará para rezac;6es 
e cantorias! Por que quer tanto rezar, quem nao sabe o 
que pedir a Deus nem como pedir? O Espírito Santo, só Ele, 
abrindo as asas sobre nós, pode nos dar o ardor da orac;ao 
que Deus escutará. Sem esse fervor sagrado, nem o Sal
mo dos Salmos pode ser cantado com devoc;ao. Hoje falo 
eu palavras da minha boca, as que venham, sem censura, 
nem vergonha, todas as que subam do fundo de mim, por
que só estas sao inspiradas pelo bato de Deus Nosso Se
nhor. 

- Sió Xisto - interrompe Perpetinha - nos tale 
hoje, outra vez, se é da sua vontade, nos tale do que há-de
vir: há-de-vir! 

- Disto falarei, só pec;o a Deus que tale por minha 
boca. Muito temo o há-de-vir com suas histórias do que 
será, com suas recorda96es adiantadas do que ainda nao 
houve, mas sucederá. O há-de-vir está no fim do livro dos 
~scritos sagrados, encerrando, rematando as revelac;6es. 
E a palavra de Joao de Deus, o apóstolo-profeta, condena
do ao desterro, talando lá do meio da sua lima do exílio. 
Joao comec;a por dizer q·ue ele é a voz, o que ele diz é a 
palavra de Deus. Conta que, estando em sua casa a des
cansar, Nosso Senhor chamou por ele, de trás da porta, 
para as derradeiras revela96es. Disse que qualquer dia 
voltará. Agorinha mesmo ~ode ser, logo, logo. 

- Deus-Pai retornará para nos julgar. Virá com raios 
e trovoadas, apavorante. Aparecerá no seu trono rodeado 
pelos quatro principais bichos videntes e orantes, que 
sao os capangas de Deus. Mas os bichos televidentes hao 
de recuar, diante do cordeiro degolado, que virá carregan
do sua própria cabec;a com sete chifres - e em cada 
um deles, sete olhos, e em cada olho, um nome de blasfe
mia-, uivando, reboando, tenebroso. O cordeiro de Deus 
virá para rasgar as sete cartas, romper os sete selos, so-
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prar as sete cornetas, montar os sete cavalos, soltar os sete 
anjos de fogo, queimar as sete igrejas infiéis e elevar a 
glória os sete espíritos puros que encontrará. No come90, 
disse Joao de Deus, só se verá o urubu-rei voando com 
suas grandes asas, no alto do céu, e só se ouvirá o seu 
primeiro pio. Entao o céu se abrirá, dando passo ao anjo 
do cavalo branco, que virá brandindo um arco sem flecha. 
Com a mao na testa, em pala, aquele anjo-índio navarro 
olhará. Se nao houver cobói nenhum a vista, ele dará o 
sinal para descer o segundo índió, montado num cavalo 
vermelho, armado com urna espada de guerra. Atrás dele 
descerao, a galope, o índio do cavalo negro, com sua ba
lanc;a da justic;a e o cavalo baio amarelo, que virá caval
gado pela Morte e pela Fada, urna olhando para a trente, 
a outra para trás. Aqui em baixo comec;ará a matanc;a do~ 
justos e dos pecadores, e a briga da Morte querendo os 
cadáveres e da Fada querendo arrebanhar as almas para 
o geena! O povo clamará por justic;a, mas só verá subir 
aos céus, com suas vestes brancas, os missionários marti- .. 
rizados pelos índios nas· selvas lá do Brasil brasileiro. Só 
eles se salvarao do panico mortal , que descerá so~re o 
mundo antes que ele seja amortalhado com o manto-su
dário do grande silencio. Mas o silencio será ·quet:>rado 
pelos toques das cornetas de cobre dos anjos-sargentos, 
que virao acabar com o que ficou. Um queimará com na
palm as matas e os pastos. O out ro lanc;ará a lua no mar, 
que ferverá, convertido em sangúe, matará os peixes e afun
dará os navíos. O terceiro soltará a bomba-do-fim-do-mun
do, que apagará o sol e as estrelas. Só escapará o urubu
rei, voando em círculos em cima do mundo so<;obrado, 
para piar tres vezes mais. Aí, entao, se destapará o abis
mo dos internos e se espalhará sobre o mundo a grande 
nuvem de fumac;a. De dentro dela sairá a praga de gafa
nhotos sugadores de suco de gente. Será o fim do fim de 
toda a vida. O que restou de vivente nao escapará da as
fixia nos gases e dos gafanhotos-robós. Mas nao pensem 
que isto seja o fecho do fim. Nao, meus irmaos, isto é só 
o comec;o da Nova Era, a porta da Nova Jerusalém das al
mas viventes, que será inaugurada com grandes festas pe
las almas elegidas que lá viverao eternamente, por mil 
anos, o primeiro ano do futuro. mi~enio. A maldic;ao se le-
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vantará, entio, e os espíritos sem pecados viverio, entre 
flores de papel-crepom, no jardim de Deus onde nio nas
cerá nenhum cacto, onde nio se verá jamais nenhum espi
nho. Assim será, está escrito. Este é o futuro nosso que há
-de-vi r. Há-de-vir! 
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MOSAINGAR 

, 
O doce balan~o de rede da casa-das-on~as e do meu 

oncinho Jaguar! Estou bem demais. Até diria, se tivesse 
com quem falar bobagefn, que estou feliz. Devo estar com 
cara de idiota, como corresponde a urna mulher feliz. 

Mas também estou preocupada. Pudera! Essa g-ravi
dez! Como é bom este balan~o. este embalo. É quase un1 
carinho. Melhor seria se Jaguar estivesse aquí em cima de 
mim, no renque-renque, renque-renque de urna fodazinha 
legal. Só trepamos na rede há tempos, quando cheguei, as 
primeiras vezes, de noite. Quem diria que eu ficaria aqui 
dois anos e pico? Esses sao os vividos, quantos virao? 

A velha Moitá, lá do canto dela, me olha misteriosa 
como sempre. Eta é a verdadeira chefona desta casa. Os 
homens aquí nao mandam nada. Pode ser que mandem no 
baíto lá deles. Mas dentro de casa, aqui, quem manda, 
quem decide, quem poe e dispoe, sao as mulheres. Os 
irmaos, é certo, tem alguma importancia porque legam suas 
posi~oes aos sobrinhos. Mas o que vem mais fazer aqui é 
comer. Comer comida que nao trazem. O que ca~am e pes
cam é para a casa das mulheres deles. Quem traz a comí-
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da aqui pra nós sao os maridos das diversa~ mulheres on-
. 9as. Marido aquí nao manda nada mesmo. E um mundo d_e 
mulheres. Marido mairum é urna espécie de amante. E 
quem está fodendo egora com fulana ou quem, de tanto fo
de-la, a prenhou e ficou como pai da crianc;ada. Pode ir 
embora amanha, ninguém se importa muito. Marido aqui 
tem de fazer forc;a. Tem de derrubar todo ano e queimar 
muito bem seu roc;ado, lá no mato. Tem de trazer carne ou 
peixe quase todo día, para nao se desmorali·zar aos olhos 
das mulheres e dos filhos. Seu direito é vir dormir e tre
par toda noite e sentar no pátio toda tarde, esperan do a 
mulher levar a comidinha para ele. Aquele cozido de peixe 
com batata, de carne com qualquer coisa que se come lá, 
de tardezinha. Aliás, hoje comemos muito bem, Teró trou
xe urna anta para Pinuarana. Ela distribuiu muito, mas fi
camos com o melhor. Com esta fac;anha, Teró passou adi
ante de Náru e de Souí, que ?inda tinham na cara o orgulho 
do cervo galheiro que cac;aram. 

Moitá é a mais velha da casa, seu prestígio vem qaí, 
creio. Nao de ser ou ter sido casada com Remui, o velho 
aroe. Pelo visto, eleA aquí nao vem há anos. Vive no baí
to. O que Moitá é, é avó, tia-avó, mae-tia, de todas as mu
lheres de casa. Quando nao é bisavó ou bisa-tia. Eu, para 
ela, sou urna espécie de excedente: extranumerária. Nao 
que seja incómoda. Sou muito atenta com Moitá e com to
das elas, lhes dou aspirina em quantidade. Basta adivinhar 
que alguém tem urna dorzinha de cabec;a, lá vou eu com 
aspirina, oferecendo. Aparentemente o que Moitá nao po
de admitir, o que a faz olhar para mim, suspeitosa, sobre
tudo quarido estou me balan9ando na rede, é o meu pelame 
que eta nao pode ver, mas adivinha. É a consciencia ví
vida que ela tem de que estou nua e peluda debaixo do ves
tido. Nunca se consolará de que urna muJher ande sem o 
uluri. Eu poderia tirar a roupa, mostrar o corpo todo, que 
ninguém olharia. Exceto, talvez, por eu ser urna branca, es
trangeira, peluda, olhariam como extravagancia. O que sei 
é que aqui, vestida como estou, aos olhos deles, estou nua. 

Será que vale a pena tentar outra vez usar o uluri? Ago
ra é que nao vale mesmo. Tentei há tempos, como modo de 
me aproximar mais deles, ao ver o escandalo que provoca
va andar nua debaixo do vestido. Logo percebi que seria 
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preciso depilar todos esses pentelhos e continuar dep!
lando toda a vida. Náo sou india. Elas quase nao tem pe
los. Quando nasce algum, tiram de uma vez com cinza 
quente e náo cresce mais. Cono~co náo é as~im. Desisti. 
Agora nem me importo, tanto ma1s porq~e se1 ,que os h.o
mens gostam de mim como sou. Em m1m, alem de m1m 
mesma eles sururucam com a branca, a estrangeira, a 
peluda,' a nuíssima. Jaguar, garanto, gosta ~ais d~ trepar 
comigo do que com qualquer outra mulher, 1nclus1ve com 
lnimá. Garanto! 

Preciso me disciplinar, deixar de pensar em safadeza 
e me concentrar nas coisas sérias da vida. Ouc;a, Alma, 
atenc;áo! -Cuí.dado, há perigo a vista. Voce está prenha, 
mulher. Prenhada por índio, por um, por muitos, quem sa
be lá? E vai parir aqui nessa aldeia mairum. Já pens~u? 
Pensa bem. Parteíra? Que parteira nenhumal Matern1da·
de? Menos ainda. Aquí será, nao me importo nio. Por sécu
los e séculps os homens mairuns foderam ~s mulheres.mai
runas e as prenharam e elas pariram crianc;as sorriden
tes. Eu nio quero mais que ísto. Se _meu filho ~íver a met_a
de da grac;a que tem ess~ _crianc;ad1nha da<:1u1, es~ou feliz. 
E ele também. O que eu s1nto dentro de m1m _e s1nto c~m 
muita alegria é· crescer em mim a forc;a da vida, da v.1da 
que brota, rebenta, renova. Sinto que o que cresc_e den~ro 
de mim, meu filho, minha filha, cresce com toda m1nha a1u
da: meu filho é minha obra, nele ou nela eu me concen
tro inteira. Em vez de medo o que tenho, pra dizer verda-,.. . . . 
de é entusiasmo. Alminha cuidado, voce va1 parir, parir 
u~ homem muito macho ou uma mulher muito femea. Dei
xa de exagero menina, na verdade, parir um homem ou ~ma 
mulher nao tem importancia, mesmo porque vou parsr é 
uma crianc;inha. Uma crianc;inha muito da bonitinha qu~ 
vou criar. brincando, sorrindo, neste mundo aberto dos ma1-

. runs. Náo é urna beleza, boneca? 
Durante muito tempo meu sentimento era de medo e 

de dúvida. As regras pararam mas eu continuei indo. lá na 
reclusao das mulheres. Depois, senti a semente lanc;ando 
raizes que me desciam pelo tronco e pelas pernas abaixo. 
Gozei o peso de mio pousada no fundo do meu ventre. 
Sentí meus peitos empedrarem. Só entáo vi que a. barriga 
me inchava e encarei a verdade: estou prenha! Que fazer? 
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Aconteceu tantas vezes a tantas mulheres, gra9as a Deus. 
Agora é minha vez. Estou gravidíssima, vou fazer· urna cri
ancinha. Vou parir. Daqui a pouco o danadinho ou a da
nadinha estará dando patadas na minha barriga. 

. Todas as mulheres já sabem. Ar~ruama que tem tam
bem o seu xodó por Jaguar, talvez pensando que seja fi
lho dele - e por que nao?-, foi a primeira que me deu a 
entender que via minha gravidez. Nos encontramos, lá na 
casa de f arinha, ela ch ego u bem pertinho de mim, sorriu 
e passou as duas maos bem devagarzinho no meu ventre, 
pelos lados. Enquanto isto, me olhava como se tivesse 
inveja. Mas seu sorriso manifestava alegria, se é que 
eu entendí , e me disse: 

- Já vai nascer outra oncinha? 
Quem de todos esses homen~ será o pai do meu filho 

ou da minha filha? Só Deus sabe: Maíra e Micura também. 
~as ~lgum~ coisa me diz, lá no fundo de mim , que o ·pai 
e Tero. Sera por que ele é madurao como deve ser um pai? 
Será por que eu gosto dele como homem para trepar? Mas 
por que nao será de Jaguar, se é com ele que trepo mais? 
Ele é jovem, mas muito homem, apesar de sua sofreguidao. 
Sentí mais vezes o seu sumo abundante entrando em mim 
do que o de qualquer outro homem. Por que nao será dele 
o grao, a semente que entrou em mim , medrou, me fecun
dou e está crescendo agora? 

Que será este meu filho ou es.ta minha filha? Será 
mairum como eu quero que seja? Será um branco, um 
caraíba, no sentido de civilizado e de cristao, como eu fui, 
como eu era, como ainda sou, apesar de mim? Ou nao? 
Vai nascer aqui e eu quero que seja mairum. Estranhas sao 
as regras desta. gente: um homem mairum, pode ter e cer·
tamente tem muito papel na reprodu9ao , mas nao tem qua
~e nenhum papel na filia9ao. Aqui um filho pertence a mae. 
~ do cla ~a mae. Respeitará ao tio, nunca ao pai. Est.e meu 
f1lho, por 1sso, apesar de tao mairum que é, é um filho meu 
do cla que eu nao tenho. O homem de quem ele devia her~ 
dar a posi9ao é meu irmao, que também nao tenho. o nao 
t~r ning_uém, o estar só, o estar aqui na casa-dos-on9as, 
nao fara dele um pouco onc;a também? Mas é muito ruim 
para urna pessoa ser apenas um pouco alguma coisa. Fica 
dependurado entre dois mundos, como este pobre lsaías, 
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ou como eu mesma. Vivo aqui na casa do cla dos onc;as, por 
urna razao estranha ao mundo deles. Aqui estou, porque 
para cá me trouxe lsaías. Estou aqui , agora, porque aquí 
me sinto a jeito e porque, aqui , eu penso, toda a gente me 
quer. Acho também que todos os demais mairuns pensam 
que sou urna jaguar, ou quase. Na verdade sou mirixora, 
o que corresponde aos clas novos, da gente chegada há 
pouco (há pouco tempo, aqui, quer dizer: há séculos) . Mas 
eu sou muito mais recente e, como mais recente, nem mi
rixora de fato eu sou. Para isto seria preciso que eu tives
se participado do cerimonial de iniciac;ao de urna gerac;ao 
de mulheres, o que nao ocorreu. A ninguém serví cauim 
de piqui. Se nem_ chibé de carima, eu serví! 

Eu me comporto como mirixora. Gosto de ser mirixo
ra, mas na verdade nao posso dizer que o sou. O qu.e á 
mesmo que eu sou? Sei lá. Candidata a enfermeira da FUNAI , 

ex-voca9ao missionária, ex-amiga do ex-lsaías, isso é tudo 
que eu sou concretamente aquí. Mas nunca me sentí mais 
gente entre gente, ma•s parte de urna comunidade que me 
tem, que me sabe e que me quer no que sou e pelo que 
sou. Comparado com o que eu sou agora, aqui , onde nao 
sou ninguém, lá no Rio onde eu era muito mais, na verda
de eu nao era nada. Lá todos os que estao conscientes de 
si mesmos deveriam saber que sao nada. Anulados no fal
so convívio estereotipado: " bom día", " passe bem" , " mui
to prazer". Despossuídos de dons pessoais, a menos que 
se seja c·antora de fama, Ol:I craque de futebol, o que pouca 
gente ·é. Despojados do saber que tanto cresceu e se divi
diu que ninguém sabe senao· bocadinhos, insignificancias. 
Nao há mais sabedoria. Desumanizados na frente da má
quina de escrever ou do tear, batendo o que outro escre
veu e tecendo o que outro desenhou. Nao quero nada da
quilo. Também nao quero mairunizar-me completamente. 
O que eu desejo é ficar aquí, enquanto me der gosto a mim 
e alegria a eles. 

O diabo é esta gravidez. Antes eu menstruava e ia ca
da mes ficar uns dias com as flechadas de Micura, recluí
da, fechada. Nao por que me envergonhassem as regras, 
como vexam as mairunas. Para elas o que escorre é o san
gue do filho que deveriam ter tido e nao tiveram . Eram 
bons aqueles dias de convívio, de maledicencia delicada, 
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de riso claro. Eram úteis também porque davam aos homens 
o sentimento de seguraric;a de que eu, quando andava a 
noite pelo pátio. estava em estado de pureza: era perfeita
mente fodível. Aterrora a um mairum tocar, com a ponta 
do dedo sequer, urna flechada de Micura. Gostava também 
porque me encanta toda con.vivencia com os mairuns. Gos
to muito de me sentir gente entre eles. Particularmente, 
de me sentir gente e mulher entre as mulheres daqui. 

Mas o Que voce gosta mesmo, aqui entre nós, Alminha
falando francamente - seu gosto maior é trepar com Ja
guar, como ontem, ao ~aír da tarde, nas dunas do lado de 
lá do lparaná. F.omos na ubá dele, navegando rio abaixo 
numa curva longa até tocar na outra margem:Chegando lá, 
enquanto eu ajeitava a duna como fazia em lpanemá, 
ele cortou urnas folhas de pacova e cobriu nossa cama de 
areia. Adorei o gesto de carinho. Adorei mais ainda porque 
me livrou da gastura que sinto trepando na praia, com me
do que me entre areia. Ali ficamos, deitados lado-a-lado, 
com a cabec;a alta, olhando o río e um ao outro. Ele, por 
assim dizer, ficou nuzinho pela primeíra vez diante de mim. 
Tirou a luz do sol o calc;áo que usa sempre, sem se cobrir 
envergonhado com as máos e me deixando ver a glande 
sair do prepúcio, inch~r e crescer com todo o seu pau, já 
entáo na minha máo. Nao ousei beijá-lo. Que sucedería? 
Conseguí também que ele demorasse mais tempo dentro 
de mim, na segunda rodada. Nao parado, no estilo mai
rum, papai-mamáe, mas entrando e saindo docemente co
mo se ele soubesse, afinal, que para mim também é bom 
demais trepar com ele. Conseguí tocar todo o seu corpo, 
carinhosamente, da cabec;a aos pés, pensando com toda 
a forc;a do meu pensamento: quero que o meu filho que cres
ce dentro de mim seja igualzinho, igualzinho, igualzinho 
a Jaguar. 

Depois ficamos ali deitados os dois, juntinhos, com a 
cabec;a alta e o corpo curvado no oco da areia, sobre as 
folhas. Debaixo de nós a duna continuava a curva. Adi
ante, entrava debaixo das águas do· rio para sair do outro 
lado, como areal, e prpsseguir, mais e mais longe, como 
macega, e depois como mata até converter-se, afinal , em 
horizonte sem fim , floresta! que de verde se azulava, viran
do o céu. De lá, continuava arq·ueando e subindo devagar, 
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como espac;o curvo, infinito, azulíssimo, por cima de ~ós . 
Oepois prosseguia tranqüilo, dob~ando e des~endo ate se 
converter lá atrás, em outro horizonte de ceu e de mata -
que completava a curva do mundo. E seguía víndo através 
das matas e areias para, afinal, sustentar nossa cabec;a 
no tufo da duna coberta de verdes folhas de pacova-brava. 
Lá na frente, do alto, o Sol-Coraci nos olhava, enquanto 
cumpria o ofício diário de trac;ar seu arco nos trilhos do 
céu. Nós dois, lassos, de máos postas um no emblema do 
outro éramos o nó e o lac;o que ao mundo atava e abarcava. 

Éste sentimento do mundo como meu ·ninho eu nunca 
tivera. Nem podía ter senáo aquí, onde a gente gasta , os 
olhos de olhar adíante, adíante, e só ve as matas e os ceus 
da criac;ao original, sem marca de máo humana. . . ,. 

Mas o melhor mesmo desta tarde minha fo1,. a 1~ocen
cía da nossa nudez, afina!, consentida. Inocencia cul 
posa, gozosa, porque, na verdade, eu tinha um se~timento 
esquisito, mairum, de pudor absurdo por estar ª'·' pelada, 
ao sol, tao peluda, e também de vexame ~or sentir ~aguar 
nuinho, deitado comigo. A nudez, aprend1 ontem , ~ ? ato 
íntimo, secretíssimo, da mulher e do homem que, soz1nhos 
no mundo, se desatam um diante do outro para o amor e a 
contempla~áo. 
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MAIRAÑEE 

SoeE a mimo murmúrio sem fim. É meu povo lá embai
xo pedindo o milagre: a exceQao. Quer ficar. 

Se este mundo é feito de mudar, por que só estes Mairuns 
hao de ficar? 
Tanto amor por esta existencia sem prestan~a de povo 
eleito meu. 
Por que? Meu povo mais amado, coitado. 

Eles vem, assombrados, a onda que cresce. Pressentem 
que vao ser engolfados. Quem, onda entre ondas, ondeia 
a seu gosto? Que onda de rio ou de mar guarda no peito 
a cara, o nome, o jeito? 

Nada é tao bom, suspeito, como o ser sempre um· eu, úni
co , sozinho, em si contido, de si contente. Onipotente. 
Quem há-de? 

Se os outros todos conflu(ram, perderam a cara, o nome e 
o jeito, por que este meu povo há-de-ficar '1 

Se ao menos soubessem, pudessem, quisessem seus mo
dos ir mudando devagar, tao a jeito que um beto dia ou
tros fossem sem querer, nem saber. Quem-dera? · 

Nao. Eles nao. Esses meus mairuns só se querem assim 
como estao feitos, refeitos. Bem feito, serao desfeitos. 
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Querer-se assim, com tanta teima, tal qual sao, nao será 
seu modo maior de querer-me a mim que os fiz assim? 

Nao. Senao o ser meu povo eleito a mim é que me obriga
ria, cativo: um Deus tribal. Contrafeito. 

Como os mais eu também, de -vocaQao, sou ecumenico. 
Deus de índios e de pretos, é verdade. Mas, por igual, 
Deus de brancos e amarelos. Deus dos pardos brasi
leiros. Deus moreno. Universal. 

Lá estao eles revivendo o vivido: constantes, contentes. Só 
pedem tudo. Querem que eu volte para ajudar no seu 
obstinado desejo de ficar. Só isto pedem : permanecer 
inalterados, salgando-se no seu próprio sal. Eternamen
te. Quem-pode? 

Eu nao! Nao sou só. Nao sóu único. Nem sou só deles. Eles 
é que sao unicamente meus. Outros há e aí estao que
rendo ir-e-vir. Confluir. 

Que fazer? se· submerjo e confluo, emerjo comos mais, con
fundido. Fico. Mas, se estaco, me destaco no instante 
de glória, mas me acabo. Passo. Esquecido? Ignorado? 

Tempos houve, há muito tempo, em que esta guerra podia 
eu ganhar, talvez. Mas nao briguei. Agora é tarde, só 
resta conformar e meu povo nos outros encartar. 

Para isto, quem sabe, eu os fiz, sem saber. Eles sao minha 
semente lanQada para aos mais apimentar. Por eles, grao 
do meu gozo de viver, eu no mundo hei-de-ficar. 

Sem eles quem me-há-de-lembrar, louvar? Povo meu que 
refiz quebrando molde de Deus-Pai. Quem o fez meu pai 
fui eu. Mas quem me fez? 

Um mundo despovoado de mairum-mairuns nao estará, 
coitado, de mim também despojado? 

Qual agora o risco maior? Esta guerra ganhar? Esta guer
ra perder? Tantos querendo fazer sóis pra me apagar. 
Como ficar? 

No negror do mundo em que eu estiver apagado, que luz 
vai esplender? 
Quem saberá de mim? Mairum nenhum .. . Maíra, ira? 

Nao, Mairahú, meu pai, nao peQo paz. Um trato quisera, 
talvez. Como evitar o desastre inevitávet que a eles e 
talvez a mim, a nós também, soQobrará? Que Deus sou 
eu? Um Deus mortal? 
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PASTORAL 

Boa está consternado com o que se passou na vila 
de Corrutela. Justamente na família mais pia, foi ocorrer 
esta desgra9a. Quem pode·perscrutar os desígnios de Sa
tanás, descobrir seus ardis? 

Seu Cleto é homem calado. Sua mulher, dona Gueda, 
também, muito discreta. A própria filha, Perpétua, a vítima, 
ninguém diria que fosse endemoniadá. Pequena, magri
nha, pálida e quieta, acanhadíssima, sempre s~ esconden
do pelos cantos. Bob mesmo só se lembra de'a pelo seu 
ouvido fino para música e pela voz límpida com que can
tava os salmos com tanta emo9ao e pureza: 

Uiva, ó porta. Grita, ó cidade ... 
Aclamai o Senhor. Servi ao Senhor. O senhor é bom. 

Pois ela foi a vítima. Com ela se consumou a tragédia, 
disto nao há dúvida, embora ninguém explique bem o que 
sucedeu. Segundo dizem, oravam e cantavam', como todas 
as noites, sempre dirigidos por Xisto, quanto tudo ocorreu, 
de repente. 
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Esse beato Xisto é seu tanto fanático - lembra Bob. 
Por sua vontade ninguém trabalharia, só rezaria. É tam
bém seu tanto confuso: nao tira da cabe9a a idéia de 
chamar o Messias de Dom Sebastiao o Sombra Tornado. 
No mais, é um homem pio e puro. Contribuiu como ninguém 
para acabar com as cacha9adas e a prostitui9ao em Corru
tela. Ele acabou a bebedeira mandando o povo quebrar, 
uma-por-uma, todas as garrafas de pinga na venda de seu -
Melchior. A prostitui<;ao, amontoando as putas num barco 
com bastante comida e fazendo-as remar rio abaixo para 
Creciúma. 

Quem jogará a primeira pedra? Quem acusará Xis
to? Nao serei eu, pensa Bob, enquanto desee o lparana 
com a lancha a toda veJocidade. Sente no rosto e no peito, 
oferecidos ao sol, o peso do v~nto rasgado a for9a. Nos 
bra9os, que sustentam o motor, nas pernas e em todo o 
corpo, sente o tremor da água vibrando em turbilhao 
debaixo da lancha, que voa no ar sobre as águas revoltas, 
deixando atrás de si a esteira espumosa, fremente. 

Na última visita, quando distribuí as bíblias aos no
vos crentes, vi bem que Xisto vestía um camisolao como 
roupa de padre, mas de um pano grosseiro branco-azula
do. Recordo também que o beato deixou crescer urna bar
ba rala e carregava um cajado. Eu até adverti seu Cleto, 
se consola Bob. Conversamos a noite, depois da reza, e 
concordamos que ali nao havia mais do que extravagancia. 
Nenhuma idéia de que ele fosse sacerdote, nada disso. O 
homem era um crente, fiel a santa bíbl"ia, e todos confia
vam nele. Demais. Eu mesmo acabei concordando. Era 
melhor deixar, tratava-se de urna simples manía. 

Um povo analfabeto, incapaz de ler por si só o livro 
santo, precisa de guras. Os únicos disponíveis ali em 
Corrutela eram seu Cleto, muito casmurro, seu Xisto, mui
to fantasioso. Mas só eles sal:'iam ler claramente e ti
nham urna idéia da palavra revelada. Seu Xisto, com a ma
nía de Dom Sebastiao, queria converter o nasci
mento do Esperado numa reencarna9ao. O pior é que pare
cia crer que a reencarna9ao poderia recair sobre qualquer 
um, inclusive ele próprio. Mas dizia, também, que Ele só 
virá quando todos estiverem livres de pecados, purgados 
de toda impureza. Quando levarem urna vida santa, inocente. 
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B.ob escolhe cuidadosamente a colegao de anzóis, 
experimenta um-a-um na unha até encontrar os melhores. 
L~!19ª e relanc;a, entao, atrás da lancha, os feixes de an
zo1s-de-colher. Nunca atravessei este estirao sem cobrar 
um pacu_ ou um tucunaré, ou os dois. Hoje também quero 
meus pe1xes. 

Preciso me concentrar, agora, no que aconteceu : urna 
t~~géd!a! Ain~a penso que o culto só contribuiu para a san
t1f1cac;ao da vida, para a purificac;ao dos pecados. Tudo se 
fazia para que mais penetrasse em todos a palavra de Deus. 
Jogar a primeira p~dra, eu? Jamais! Admito que os cantos, 
as vezes, eram me10 extravagantes. Se eu nao tivesse im
posto ord~m urna noite, nao sei até onde iriam com aquelas 
exclamac;oes: Deus me leva! Deus me salve! Hosana! Ho
sana! Eram hosanas demais. Lembro-me, também, de que 
em duas ocasi6es tive de reclamar para que parassem 
de bater os pés e balan9ar o corpo num ritmo e numa pos
tura de dan9a com os bra9os para o céu. Rezariam assim 
todas as noites? Nisto já nao estaria a mao do Diabo? Eles 
me lembraram nossos cultos pentecostais com exclama-
96es, seu fervor e sua unc;ao. Que fazer? 'o issuadi-los de 
seguir o caminho de Deus por que é arriscado? Como po
deriam seg~ir Cristo de outro modo? Quem aconselharia 
a recuar no caminho de Deus, por medo das armadilhas 
do Diabo? 

A única doutrina abusiva era a insistencia de seu Xis
to em desencantar o encantado como se algum Anticristo 
estivesse aprisionado em alguém ou em alguma coisa de 
que pudesse ser libertado. Mas seu Xisto compreendeu bem 
a que isso podia conduzir. Ele mesmo viu que havia o ris
co de dar .mais forc;as ao Demonio que a Deus. Compreen
deu perfe1tamente que s6 as orac;6es tiradas palavra por 
palavra da Santa Bíblia, sao portas que conduzem a Deus 
com seguranc;a de salvac;ao. 

. Outra doutrina extravagante era a de que, com a vinda 
do falho de Deus, nao só haveria, afinal , a paz sobre os es
combros da última guerra, como haveria também insis
tia, fartura para todos. Tudo isso estava muito be,;, mas 
nao a insistencia de que a fartura viria da redistrib

1

uic;ao 
das terras, que seriam devolvidas a Deus, seu único dono. 
Também o gado, dizia seu Xisto, seria dividido entre to-
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dos. Os outros bens, também . Tudo seria repartido para 
que cada família tivesse sua roc;a, sua vaca, seu cavalo. 

Como questionar, com essa gente simples e paupér
rima, seus sonhos ingenuos de abundancia? Bob demora a 
v iagem dando voltas e voltas nos remansos do Estirao da 
Lontra. Tira da lancha toda a velocidade que ela pode dar, 
fazendo-a saltar no ar. Aí se acalma e retoma o caminho, 
mas logo adiante, pede outra vez ao motor a forc;a e a velo
cidade total de todos os seus cavalos e cavalga em círculos 
sobre o banzeiro que vai abrindo sobre as águas. ' 

Continua a ruminar suas preocupac;oes debaixo do 
sol , no meio da névoa da espuma suspensa no ar. Recor
da que Seu Xisto nao só falava naquelas coisas, como 
procurava apoio na bíblia, que lia e relia incansavelmente 
para aquela gente. 

Volta a ressoar nos seus ouvidos o vozeiráo grave do 
beato: 

Eles edificaráo casas e ne/as habitaráo 
Plantaráo vinhas e comeráo seu fruto . 
Nao edificaráo para que outros habitem. 
Nao plantaráo para que outros comam. 

Melhor seria - eu disse a ele - que lesse também os 
versículos seguintes: 

O lobo e o cordeiro pastarao juntos 
O leáo comerá a palha com o boí. 

Como esperar sabedoria de tanta..ignorancia? Ou exi
gir fidelidade ao que é mais sábio se o entendimento do 
texto sagrado sup6e urna capacidade que nao ternos e 
que só o Espírito Santo nos pode dar? A palavra de Deus 
é fogo. Mas só ela purifica e salva. Como deixar os filhos 
de Deus ao desamparo? 

Que fazer, agora que vem a notícia terrível da morte 
da própria filha da dona Gueda? Os soldados desceram 
de Creciúma e tomaram a vila de Corrutela. Eles mesmos 
enterraram Perpetinha que estava lá há días, insepulta, 
sem a língua, arrancada por Xisto para salvá-la da posses
sáo demoníaca. Prenderam seu Cleto que num ataque de 
fúria, para vingar a filha, sangrou a Xisto e ganhou o mato, 
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onde foi encontrado completamente louco. Xisto fugiu. 
Ninguém sabe para onde. Dona Gueda, que me mandou . 
chamar, estará prostrada. Que fazer? 

Bob dá voltas e voltas, aumentando e diminuindo a·ve
loci.da~e. Espadana água com a lancha inclinada ora para 
a d1re1ta, ora r:>ara a esquerda., No meio da correría se per
gunta, angustiado, que dizer aquela pobre gente de Cor
ru!ela, .abatida peta tragédia? Que conforto dar aq.uela 
mae afl1ta? 
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1 saw an evit, evil tongue. 1 saw a hoty tongue. 
Deliver me from bloodguiltiness, O God, 
Thou God of my salvation. For thou desirest not 
sacrifice. 
But why boastest thou thyself in mischief, O evil 
tongue? 
Thy tongue deviseth mischiefs, working deceitfully. 
Thou lovest evil more than good, Se'lah. 
Thou lovest all devouring words, O thou deceitful 
tongue. 
1 saw, 1 saw. Surely 1 saw 
The mouth of the just bringeth forth wisdom: 
but the froward tongue shall be cut out. 
And out of her mouth goeth a sharp sword: 
the fierceness and wrath of Almighty God. 
And she hath oo her thigh a name written: 
King of Kings, and Lord of Lords. 
And 1 saw the beast, t saw the beast. 

OS SE MENS DO ESPÍRITO 

CoRREM os días livres, sem se enroscar em semanas, 
e as semanas soltas, sem sornar meses. lsaías, reduzido 
a urna cal~a puída, passeia, sozinho, pelo pátio. As maos 
cruzadas nas costas, a cabe9a inclinada para a frente. ·Já 
nao vai ao porto ver chegarem e saírem as ubás. Também 
nao vai ao Posto visitar seu Elias e beber café. Nem quer 
saber dos gringos, senao para pedir coisas para lnimá. 
A Alma mesmo evita, com temor dos seus modos despacha
dos, dos seus rompantes. 

Seu único amigo, agora, é o oxim. Com ele se senta, 
conversando horas sem conta na frente ou nos fundo~ da 
palho<;a, conforme o sol. Também come lá, muitas vezes. 
Al i se sente mais a gosto do que na casa de lnimá, a ga
via-de-penacho, ou na casa de Moitá e das outras mulhe
res-on<;as do seu cla Jaguar. Mesmo a casa-dos-homens, 
evita ir: Já nao recebe as aten9óes de antes, nem desperta 
curiosidade. Raramente alguém se senta a seu lado para 
puxar conversa. Mais raramente ainda o atraem para um 
daqueles grupos de homens embolados, ro<;ando-se 
uns nos outros, num canto qualquer do baíto, contando his-
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tórias ou falando safadezas, se estregando e rindo alegres 
de contentes. 

Todos sao cordiais, demasiado cordiais. É tratado 
como urna espécie de visita que um dia irá embora. Urna 
visita querida, ainda que demorada, muito demorada. 

lnimá, sua mulher, vive como se fosse livre solteira. 
O mais que faz é levar toda tarde, ao pátio, a su~ comida, 
que provavelmente outras mulheres carearás cozinham. 
Ela mesma nao senta nunca para comer e conversar com 
ele. Entrega a vasilha de cozido e sai sem urna palavra. 
Para onde? Alguma vez conversarao, ao R1enos? E o Avá 
que espeta dela? 
. Alma, as vezes, se acerca dele querendo conversar 
com bons modos, mas é difícil. Cada vez mais fechado em 
si, ele nao facilita nenhuma aproximac;ao. Que estará suce
dendo com lsaías?, se pergunta. Será esse casamento que 
está acabando com ele? Ou sua vocac;ao é mesmo para 
mártir, sofredor? Nao estaria ele.acaso, na singeleza desta 
vida humilde e humilhada, vivendo o destino de mártir que 
urna vez eu quis? Os mairuns nao parecem ve-lo como um 
fracassado, frustrado, corneado. Para eles, aparentemente, 
o Avá está cumprindo urna sina. Qual? Será mesmo o mar
tírio divino, ou só martírio de dor-de-corno? Nao vejo nele 
nenhum mártir se queimando por amor de Deus. Para isto 
lhe falta fervor, contri9ao, santidade. Também nao vejo pe
nas de amor apaixonado. Para tanto falta ardor. 

A amizade do oxim comec;ou como a de todos e vice
jou com a curiosidade pelas notícias do grande mundo lá 
de fora. Aprofu.ndou-se depois no interesse de ambos pelos 
mesmos temas. A grande preocupac;ao de Teidju é saber 
se os sacerdotes lá de fora sao aroes - como o velho Re
mui -, adivinhadores do futuro e amigos dos mortos. Ou 
se sao oxins, pajés-sacaca, como ele próprio, benzedores 
e curandeiros. lsaías é incapaz de explicar matéria tao 
ambígua. Conta que alguns sacerdotes há que preten
dem saber coisas do outro mundo, que houve santos que 
faziam milagres, adivinhavam e curavam. Mas eram todos 
muito diferentes do aroe e do oxim. Teidju insiste pergun
tando, reperguntando, for9ando lsaías a explicar, em ter
mos das vivencias mairuns, tudo que sabe de sacerdotes 
e de feiticeiros, de santos e demonios. 
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Um tema a que sempre volta é o dos grandes pajés, 
que eram tuxauas ao mesmo tempo, lá no mundo do fundo, 
no mundo subterraneo do Sol Negro. Pergunta ao Avá se 
ele os viu, se conheceu alguém que tivesse feíto a gran
de viagem ao fim do mundo e baixado do outro lado. Quer 
saber se al.guém lá de tora viu os grandes pajés cac;ando 
com suas mantilhas de onc;as negras. Pergunta, angustia
do, por que ele nao trouxe um acanitar de penas de ara
ras verdadeiras? Aquelas que queimam a cabe9a de tanto 
calor, mas dao o poder total a quem as usa. Este poder, 
pergunta, nao é a fonte real de energia dos pajés-anhé, 
para mandar nas on9as e governar o mundo lá de baixo? 

O Avá admite que sabe alguma coisa disto. Mas que 
nao é bem assim. Explica que o Sol gira para cima e para 
baixo do mun~o. sempre brilhando. Até porque está pa
rado, quem roda é a Terra. O Teidju se desespera com es
tes absurdos ridículos. Muitas vezes desiste, vendo que 
o Avá sabe poµco ou nao sabe nada. Como é que pode o 
Sol estar parado se se ve todo dia ele rodando no céu? Co
mo é que um aviá.o pode continuar voando, voando, sem 
chegar nunca no fim do céu, se Maíra meteu urna flecha 
que pregou no fundo do céu? 

O Avá se desmoraliza como fonte de saber religioso, 
ao mesmo tempo que o oxim ganha autoridade e confi
an9a em seu próprio saber. E se convence mais ainda da 
verdade da tradic;ao mairum, que ele sempre acreditou. 
Este Avá é um caú, só diz tolice. Mes~o assim e por isto 
mesmo, cresce a amizade. Consolida, mais ainda, a medida 
em que Teidju ganha ascendencia sobre Avá e assume 
frente a ele urna atitude protetora, que lhe dá grande con
tentamento. Nao ousa tratar ao Avá como a um enfermo 

' mas insinua que há problemas, problemas sérios de que 
lnimá seria o menor. Graves problemas que talvez ele e 
só ele possa solucionar. Avá ouve com atenc;ao. O oxim 
diagnostica lentamente, dia-a-dia, desdobrando cada ra
ciocínio pouco-a-pouco. Hoje diz alguma coisa que amanha 
renega e ·depois volta a afirmar e a negar, até que domina 
o ~rgumento . Assim vai compondo para Avá e para si pró
pno um quadro que é urna tentativa de explicar porque ele, 
o Avá, é como é - tao raro. 

Sua idéia básica, afinal definida, é a de que lsaías so-
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fre de urna ambigüidade essencial. Provavelmente por
que sua mae, Moitá, sururucou.demais com muitos homens, 
misturando diferentes semens. Como esses homens nao 
ficaram todos de choco, quando ele nasceu, isto o fez 
débil, fraco e confuso. Teriam talvez até morrido alguns 
donos daqueles semens. O Avá, levando aqueles semens 
·tao misturados dentro dele, nasceu e cresceu contradi
tório. Por urna parte, ele é um homem-on~a e, como tal, 
devia ser forte, vigoroso, corajoso. Por outro lado, é um 
homem-micura e, como tal, fraco, pálido, preocupado com 
coisas espirituais. 

O problema está em separar aquetas duas 'substan
cias anímicas, fazendo morrer urna - a que nao tem for-
9as para crescer - e fazendo surgir, revigorada, a outra 
- a que tem mais possibilidades. Esta é,. na opiniao do 
oxim, sua parte lunar, a heran9a micura, sua natureza de 
antijaguar. Aquilo que o aproxima do próprio oxim. 

Para fortalecer o ~ado jagúar, o Avá teria de abando
nar tudo e sair de imediato, sair já, .agora mesmo, com seus 
próprios pés, em busca de lvimaraei, a Terra sem Males. 
Teria de enfrentar as prova96es da luta contra Maíra-Mo
nan para obrigá-lo a aceitar seu retorno e integra9ao no 
mundo lá de baixo. Mas para isso o Avá nao tem a neces
sária ousadia e for~a. Terá? 

Se nao tem, terá de tomar o caminho oposto, come-
9ando desde já a preparar-se para assumir, qualquer dia, 
o papel de pajé-sacaca. Como o Avá guardará sempre um 
pouco da sua natureza de on9a e urna sombra do seu po
derío de tuxauara, sempre poderá recordar aos mairuns 
que a verdadeira autoridade, o verdadeiro mando, é dele. 
lsto lhe abre a possibilidade única de ser um pajé.:.sacaca 
muito poderoso e um tuxauariá. Ou seja, ele pode ser urna 
espécie de Pajé-Anhé mandando no mundo, cá de cima. 
Um tuxaua é um pequeno Maíra. Um oxim é pequeno Micu
ra, mas um Anhereté nao é Micura, nem Maíra. E um ser de 
Maíra-Monan, do Velho Ambir do Sol Negro. lsto é o má
ximo que o Avá pode pretender. E é provavelmente o que 
ele tem de ser, se nao quer adoecer, ficar cada vez mais 
pálido, vomitando bílis e sangue até morrer. Este será seu 
destino, a que nao terá como fugir. Algum tempo depois 
de completado o diagnóstico-vaticínio, o oxim já está ven-
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do as unhas do Avá ficarem roxas, os lábios pálidos e todo 
um ar doentio se instalar nele. 

Repete sem cessar que ele, somente ele. o oxim . po
de prepará-lo para a transfigura~áo. Basta que o Avá 
queira. Basfa que o Avá pe~a muito. Mas, para isto, será 
preciso que o Avá renuncie a tudo e a todos e vá morar 
numa outra cabanazinha armada ao lado da sua, na som
bra da casa dos quatis. Ali deverá ficar por muito tempo, 
sempre na rede, sem pór jamais os pés no chao. Lá ele 
deve viver envolvido, durante todo o tempo, na fuma~a de 
charutos especiais de tabaco e pitins, que o oxim soprará 
n·eie. Em certas ocasi6es precisará ficar mergulhado em 
fuma~a de pimenta e raízes, chorando e espirrando para 
pór fora todo o veneno que tem dentro, toda a natureza 
solar ruim que o está envenenando. Assim se limpará para 
que comece a surgir, com for~a, a sua. verdadeira natu
reza, a natureza anhé de oxim-anhé de Maíra-Monan que 
está sufocada dentro dele. 

Quando estiver suficientemente purificado e fortale
cido, entao, come~ará a segunda fase do tratamento e 
apren.dizado. Será também um longo período em que ele 
terá de ser sangrado todas as manhás, mas sangrado com 
escarificadores de queixada de lagarto teiú. Primeiro num 
bra90, depois no outro. Primeiro na frente, depois nas cos
tas. Primeiro numa perna, depois na outra. Só no fim, 
será escarificado também na cara. 

A última fase do tratamento, a mais perigosa e a mais 
difícil, será aquela em que ele deverá, afinal, ir se acostu
mando, pouco-a-pouco, devagarinho, a suportar nas maos, 
de mansinho, o· peso dos dois maracás. E a suportar, com 
eles bem firmes, os ataques dos anhangás que virao to
dos assaltar a cabana e a aldeia. Talvez matem gente. No . 
mínimo, provocarao desgra~as, tudo para impedir que um 
jaguar, urna onca, tenha nas maos, aquí em cima, o maracá 
acangüera, mais poderoso que o dos quatis, que só um 
quati pode manter empunhado. Será muito arriscado. Ele 
poderá até morrer nessa ocasiao. Mas, se suportar, t'erá 
a ajuda dos mamaés. Será reconhecido, entao, como o 
primeiro anhereté no lado de cima, desafiando Maíra ali 
debaixo de sua luz, com poder talvez para fazer tudo que 
queira. Nao só no ml!ndinho dos mairuns, mas no mundo 
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todo do Sol Vermelho. O Avá escuta e reescuta as intermi
náveis recomenda~óes e prescri~oes do oxim. É o mais 
dócil, mas também o mais resvaladico dos clientes .• 

Um dia, Teró vai buscar o Avá ali para conversar. Saem 
juntos, Teró indaga sobre aquela amizade insólita. O Avá 
tenta explicar para ele e para si próprio que a tudo pre
cisa estar atento. A verdade nao está num só lugar. E 
nao é· urna coisa única. Ela está em toda parte, é múltipla, 
dispersa e contraditória .. Deus criou o homem para conhe
cer-se a si mesm·o, vendo-se refletidono espelhoemba~ado 
das mentes humanas. Eu, confessa o Avá, quero ver Deus 
nesses mesmos espelhos. Para· isso preciso olhar cuidado
samente. Só assim poderei, para além das pessoas, conhe
cer Deus e decifrar seus desígnios. Só assim, tenho a es
peran~a de que possa um dia alcan~ar o que mais quero 
como homem. Coisas simples que para os outros estao 
ao alcance das mios, mas para mim sao quase inatingí
veis. 

Teró tenta _sorrir, compreender. Deixa, afinal, o Avá, 
prometendo vir buscá-lo qualquer dia, para pescarem pelo 
lparani afora, enquanto o tempo dá. 
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l HE MUHERE TÉ 

EsTtVE dando uma volta por aí, ao redor da aldeia; 
olhando as mulheres que vem das ro~as trazendo lenha, 
mandioca, batatas, milho; vendo os homens que sobem 
do rio com seus peixes ou voltam da mata com 
ca~a e vao para a casa do oxim. Vi também ls¡iías, esse 
pobre-coitado, andando daqui-prali. Por firn, dei de cara 
com Jaguar. Ele me olhou, sorriu, sentou-se debaixo de 
um piquizeiro bem ali, a beira do caminho, na frente de to
do mundo, e fez um gesto para que eu sentasse a seu lado. 
Era quase um gesto de namorado carioca, dos antigos. Gos
tei tanto! 

Que será? Juro que ele sabe que estou prenha. Juro 
que ele pensa que estou grávida dele. Conversamos 
muito, a tarde ia caindo e, até a hora que tivemos de levan
tar para ir junto com os outros ver o pór do sol, ele con
tinuou falando. Falando coisas sérias, e, desta vez, nao 
era eu que falava, nessa minha meia língua estropiada. 
Era ele quem mais falava. Falava explicando com sua beta 
tala. 

Eu gostava tanto de ouvir sua voz como de sentir 
o carinho que ele punha no esfon;o de me fazer entender 
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tudo, talando devagar. Repetindo, explicando. Quando co
m~c;ou, pensei que ele ia contar sacanagem. Usava a pa
:lavra oco e apontava a minha xota, dizendo que é o oco da 
vida e tem o mesmo nome de certo patuá nao sei de que, 
cheio de ossos emplumados, que é o oco da morte. Por 
um se nasce aqui neste mundo, dizia ele, por outro se nas
'Ce lá no outro mundo. Por isso, dizia, o defunto daqui é 
o bebe de lá e o bebe daqui é o defunto de lá, e sao cha
mados também pela mesma palavra. O assunto era serís
simo e nao havi·a como tirar dele o sumo que eu quería. 
Ou será que ele falava de bebe-osso-defunto e de oco
patuá-boceta porque isso aqui é urna conversa de pai para 
a mulher que vai parir seu filho? Que sei eu da cabe<;a des
sa gente! Que sei eu desses meus mairuns! Muitas outras 
vezes ele falou comigo, mas nunca com tanta aten<;ao e 
seriedade. 

Agora ele fala muito mais comigo do que com o Avá. 
A ele apenas sorri. Custei a entender. Sorri superior, qua
se protetor: um sorriso terrível na boca de um menino, 
quando dirigido a um velho. Perguntei a ele o que pen.sa 
do Avá. Nao respondeu. lnsisti e ele tentou explicar que 
nao se pode ve-lo, nao se pode enxergar o Avá. Só o aroe 
e talvez nem o aroe. Ninguém sabe ver o Avá porque o Avá 
nao é: está sendo. Está saindo do seu couro, disse, como 
as cobras que mudam de couro todo ano. Mas urna cobra 
muda de couro para ser mais cobra ainda. O Avá, nao: mu
da de couro para ser o outro e o outro ninguém sabe ainda 
o que há de ser. Mas como ele já é o outr9, ninguém o ve 
no que ele é. Que significará tudo isto? E outro mistério 
desse mundo Mairum que eu mal entendo. 

Só sei o que vejo e apenas vejo em lsaías a frus
trac;ao e o fracasso. bá pena, lnimá é que nem liga. Eu aquí 
no mundo dele me sinto tao a jeito! Nunca, de fato, me sen
tí tao bem como agora, nesse mundo que para ele parece 
nao ter lugar. Eu me acomodo, talvez, pelo respeito recí
proco com que trato os mairuns e com que eles me tratam. 
Nao~quero, nem penso, nem desejaria jamais faze-los iguais 
a mim. Nem quero também me resumir a urna imita<;ao de
les. Eu sou eu; eles sao eles, e nós nos entendemos. 

O mal de lsaías é ser ambíguo. Ser e nao-ser. Nao é 
índio, nem cristao. Nao é homem, nem deixa de ser, coi-
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tado. Ser dois é nao ser nenhum, ninguém. Mas está aci
ma de suas for<;as. Ele nao pode deixar de participar de 
um nós comigo que é excludente dos mairuns e que qua
se me ofende. Também nao pode sentir consigo mesmo 
que ele é apenas um mairum entre os outros. O pobre nao 
pára de escarafunchar a cuca, se aclarando e se confun
dindo cada vez mais. Este casamento com lnimá. Será que 
ele gosta dela? Foi enorme o susto dele quando eu disse, 
ontem, de passagem, como se nao tivesse importancia 
nenhuma, que estou grávida. Nao disse palavra. Abriu mui
to os olhos, me olhou assustado, abanou as maos frouxas 
como um boneco, num gesto muito dele, ultimamente, e lá 
se foi para a casa do oxim. 

Outro dia fiquei muito tempo atrás dele, no pá_tio, con
fundida com toda gente que se junta ali, na hora do pór 
do sol, para comer e conversar. Vi bem que ele nao falava 
com ninguém e que ninguém falava com ele. Nem lnimá. 
Ouvi depois, ouvi bem que ele murmurava sozinho. Che
guei mais perto e ouvi melhor; era urna ladainha em latim, 
como as do meu pai: 

Tra-lá-lá, ora pro nobis 
Tre-lé-lé, ora pro nobis 

Vamos ver se, agora de noite, nesse balanc;o de rede, 
eu me esque<;o dos outros para pensar em mim. Preciso 
me concentrar no meu problema. Tentei pensar o día intei
ro, sem conseguir. Há días que é assim. Até parece que já 
nao sou capaz. Será a gravidez que me deixa languida? De 
onde virá essa lassidao? Estou grávida e nao sei de quem. 
Vou parir aquí entre os mai·runs, este é o problema. Se pro
blema existe, porque isto bem pode ser urna solu<;ao. Com 
um filho crescendo mairum eu nao me integraria mais nes
se mundo que eu quero fazer meu? Ser a mae de fulaninho 
nao será para mim como para um homem ser o pai de 
fulano? Os homens aquí mudam de nome quando tem um 
filho homem. Maxíhú é o pai de Maii. Teró por muito tem
po foi Jaguarhú. Eu seria luicuihí se minha filha se chamas
se luicui? Ou Mairahú se meu filho pudesse chamar-se -Maí
ra? Será que pode? Melhor é que seja menina: luicui. Eu a 
criaria para mirixora, como eu. Comec;aremos urna tradi
Qao nova de mirixoras do cla das onc;as. P~derao até vir 
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a ser as mais lindas, as preferidas de todos os homens para 
as trepadas de puro gozo. lsto é o que eu quero, urna filha 
muito femea , luicui, para ser urna mirixora muito macha. 

Bobagens, estou desconversando. Nao é hora de 
brincadeira nao! Tenho um problema e problema grande. 
O parto, primeiro que tudo. Vi Mbiá, a neta querida de 
Moitá parir. Vi como pariu aqui nesta mesma casa. Quan
do deu aviso de que era hora, o marido Náru e o irmao Ja
guar que estavam aí a espera, comec;aram imediatamente 
a abrir um buraco no meio da casa e cobrir com folhas 
de pacová. Ela esperou, apenas deixando ver que tinha 
contrac;oes de tempos em tempos. Por fim, levantou-se da 
rede em que estava sentada e foi caminhado, ajudada por 
Náru, até o tal buraco.'Lá, de costas para ele, pós umpé de 
um lado do buraco, o outro pé do outro lado e se agachou 
como se fosse urinar, firmando as maos nas bordas. Vi , - . entao, que ela se ésfo.rc;ava para parir sem poder, suando 
na testa e deixando ver o· esforc;o · extenuante que fazia. 
Aí veio Jaguar em seu socorro, se pós de pé na frente de 
Mbiá que se levantou e colocou as maos em seus ombros. 
Jaguar a agarrou fortemente pelas duas munhecas enquan
to Náru enlac;ava sua barriga com os dois brac;os atraca
dos um no outro pelos pulsos e os baixava forc;ando o vulto 
do ventre para baixo. 

Eu olhava tudo agoniadíssima, mas vi.a que Moitá e 
Pinu, apesar de atentas, pareciam tranqüilas. Mbiá come
c;ou, nesta altura, meio que gemer, murmurando um lon
guíssimo aaaaa mais balido do que chorado. Em seguida, 
agachou-se com seus joelhos abertos sobre o buraco e vol
tou a fazer forc;a para parir. Náru a sustentava pelas axi
las, rodando a cabec;a nervoso, sofrido. 

De repente Mbiá comec;ou a paíir: vi muito bem a cabe
cinha despontando amarfanhada, p.ela abertura do oco. 
Pouco depois saía depressa o corpo inteiro com o cordao 
e a bolsa. Nao demorou muito e já estava ali o gurizinho 
berrando pagao em cima das folhas. Mbiá cortou , ela mes
ma, o cordao com urna lasca de taquara que estava ali para 
isto e deu um nó, separando-a da placenta que ficou san
grando rubra sobre o verde das folhas de pacová. Durante 
todo o parto Náru esteve sustentando-a pelos sovacos, vi
sivelmente emocionado. 
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Acabando de parir, Mbiá um pouco vacilante se le
vantou, voltou-se de frente para Náru e disse: - Eu pari. 
Ele respondeu: - Eu também pari. Ela foi sentar-se na rede 
com o filhinho no colo e ali ficou descansando e olhando 
Jaguar que cobria o buraco com terra e pisoteava em cima, 
sério. Quando o chao estava outra vez liso, Mbiá levan
tou-se e saiu com Moitá, ela com o filho, a velha com a pla
centa para lavar e enterrar o umbigo. Náru é que foi para . 
a rede com o ar mais grave do mundo, pass.ando muito 
mal. Murmurava queixoso: 

- He muhere té. He muhere té. He muhere té. 
Quería dizer: estou agonizante mesmo. Ali ficou du

rante días e dias comendo caldinho de tracajá, peixes de 
escama e outras comidinhas leves, que Mbiá cozinhava 
carinhosa para ele. Estava no choco. Ainda agora, passa
dos meses, ele anda por aí, trópego, lento como se conva
lescesse de urna doen~a séria ou saísse de um desastre 
grave. Todos dizem que um trabalho pesado, um desgos
to , um susto, urna extravagancia, qualquer coisa assim, 
pode prejudicar muito a ele e ao filho que cresce muito 
bonitinho: chama-se Uruanta e por isso Náru se chama, 
agora, Uruantahú. 

Bem, eu sei como é o parto delas. Eu vi! Agora tenho 
que pensar é no meu próprio parto. Quem abrirá o buraco 
se nao tenho marido, nem irmao? Quem me sustentará pelo 
sovaco? A quem direi: eu parí? E quem me dirá, reconhecen
do-se pai: eu também pari? Quem ficará de choco para pro
teger a vida do meu filho? E sobretudo Alma, meu bem, fi
lhinha do seu Alberto, lá do Cosme Velho, sobretudo Al
minha, voce nao é mairuna, nao! Quem garante que voce ; 
só por estar aqui, vai parir fácil que nem elas? Os partos 
que eu conhec;o de ouvi r contar sao traupias terríveis cóm 
berreiros e sofrimentos medonhos. Sobre nós pesa até hoje , 
a praga divina: hás de parir com dor. 

O melhor, Alma, minha amiga, companheirinha lá do 
Jangadeiros, o melhor mesmo é vocé sair daqui depressa, 
com a ajuda desses gringos, amigos do lsaías. Ir bater lá 
no consultório do Fred, dizendo: querido, cheguei, gravi
dinha da silva para os seus brac;os. Nao brinque com fogo, 
mulher. Pense sério. Quem será o pai, naquela hora? Onde 
irá voce parir? 
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lxe! Estou me angustiando demais. Tudo se ajeita no 
mundo, querjda, quanto mais aquí. Tranqüilidade, Alminha. 
Tran-qüi-li-da-de: vá em frente que Deus ajuda. Este 
negócio de pai é bobagem. O choco mais ainda. Vou eu dei
xar algum homem me arrebatar a glória de estar buchuda 
por meses? Ou roubar minha fa~anha de parir? De minha fi
lha luicui ou de meu filho Mairaíra a mae sou eu, o pai tam
bém. Eu sozinha! Nao, eu e Deus! 
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AVAETÉ 

O lparana, contido a custo no seu leito, corre vertigi
noco, vibrante e vermelho como urna leoa SUGuarana. As 
águas turvas, picadas pelo vento ao arrepio da corrente, 
tremem e ondeiam, gemendo no ar, marulhando nas barrán
cas e retumbando, crepitantes, no tambor do fundo das 
ubás. As grandes dunas, ainda a mostra, já nao estao des
nudas. Tufos de capim-de-bode e carrapicho eri.~am aquí 
e. ali suas cabeceiras, come~ando a secar. Moitas verdes, 
floridas de azul e amarelo, graneadas, esperam as gran
des águas que as hao de afogar. 

lsaías anda sobre as dunas, metido no coura. de Avá. 
Nao tem tino para sentir a areia rangendo debaixo dos pés, 
nem olhos para um sol que baixa sua lampada opalina no 
meio de um céu que escurece em roxos-escarlates. Só 
quer devolver-se outra vez ao mais íntimo do seu oco, 
para a argüi~ao divina: Syplica monocorde de sua tristeza 
de ser homem vivente que ama, que sofre e que sente. 

ó Deus, meu Deus de luz, fonte de águas fluentes. Pe
dra dura, fria penedia. Senhor, que será de mim , sem seu 
amor? 
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Aquí estou, outra vez , Senhor: vazio de T i, vazio dela. 
Em váo me humilhei , supliquei , chorei. As palavras me ge-. 
laram na boca. Meus olhos secaram. Mas meu cora<;áo es
tremece, suspira e vela. Que será de mim, sem ela? 

Só Tu, Senhor, podes salvar-me. Minha alma, aflita. 
morre tora de mim, agoniada. Dentro de mim, como have
ria de viver, sem Ti , nem ela? 

Aquí estou Senhor, morto de medo de mim, do gozo 
da minha morte apetecida. Vivo nutrido por este amor de
senganado. Que será de mim, que será dela? 

Agora sei, afinal compreendi que o amor é mais forte 
que a morte, e que o ciúme queima mais que as labaredas 
do interno. Que será de mim, Senhor, sem seu amor? 

Senhor, aquí estou a Teus pés, contrito. Deus meu , fon
te obscura, claridade escondida, voz calada, solidáo pre
sente. Dá-me, Senhor, o amor por que suspiro e desespero. 

Dá-me, Senhor, pela Virgem Máe, prenhada do verbo 
divino, dá-me o seu amor, ainda que ele me perca. 

Dá-me, Senhor, de Babilonia a fonte vedada, de mi
nha salva9áo e perdi9áo. 

Dá-me, Senhor, a fonte minha que tenho prometida e 
que só para mim está selada, minha esposa, minha amada. 

Día e noite ela fluí , Senhor, flui e canta, galante e con
tente, só a mim indiferente. 

Dia e noite fluí e canta, recóndita e sabida, na clari
dade e na escuridáo, a fonte minha tida, só para mim proi
bida. 

Dá-me, Senhor, o amor de minha amada, de seu ama
do apaixonada. 

Nossa Senhora, Máe de Deus, náo me negue o milagre 
ardente de minha ventura ansiada: alcanGar o amor de 
minha amada. 

Só Tu , Senhora, verbo divino de carnes vestido . Só 
Tu, Senhora, que o céu consente entre espíritos, encarna
da. Só Tu, Maria, me podes dar o amor de minha amada. 

Senhor, meu Deus, castigador. Senhor, meu Deus, 
salvador. Ela é minha cruz, que tenho merecida, dá-me seu 
amor, por minha perdi9áo eterna, dá-me. 

Seu amor, Senhor, é o paraíso único a que aspiro. Se 
com ela hei de perder-me, sem ela nao quero salvar-me. 
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Dá-me, Senhor, o m~ amor desventurado. Ainda que 
ele venha eric;ado de todos os escorpioes do ciúme. Ainda 
que custe a condenac;áo eterna de minha alma apaixonada. 
O seu amor, Senhor. ou minha morte, dáTme. 

¿ a --

• ••• • . . " - " . 
·~··· ... ,,... 
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OS BRABOS 

Posto Indígena Eauardo Enéas, 19 de abril de 1975. 

Excelentíssimo Senhor Coronel 
AUGUSTO DA MATT A CELESTE 

DO. Diretor da Funda~ao Nacional do Índio 

• 
Senhor Di retor, 

Cumpro o dever funcional de comunicar a V. Exa., 
através deste ofício-reservado, um acontecimento infausto 
que acaba de ocorrer na zona sob minha jurisdi<;ao, em 
?rea contígua a este Posto Indígena Eduardo Enéas, dos 
1 ndios M ai runs, do río 1 paran a. 

Em dia da semana passada, que deve situar-se entre 
8 ou 10 do presente mes e ano, ocorreu, no local Praia da 
Tapera, a morte de duas pessoas e o ferimento de urna ter
ceira, num evento provavelmente relacionado com urna 
ac;ao de guerra dos índios Xaepés. A notícia foi trazida a 
este Posto no día 14 último, pelo pastor Roberto Toddy, 
que nos comunicou encontrar-se na Missao Evangélica 
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- conhecida como Casa dos Espelhos, - um homem de 
apelido Manelao, seriamente ferido. 

Acrescentou que o referido senhor contou que, estan
do acampado na Praia da Tapera juntamente com seu pa
trao José Jaguar de Oliveira, vulgo seu Juca, e com outro 
empregado, cognominado Boca, foram atacados antes da 
madrugada, abuptamente, por um grupo de índios arre
dios, provavelmente os Xaepés. No ataque, seus dois com-
panheiros perderam a vida, abatidos por golpes de bordu
na. As referidas vítimas foram o senhor José Jaguar de Oli
ve ira (J uca), negociante da pra~a de C reciúma, rio abaixo 
no Estado do Pará, e o outro empregado do mesmo senhor, 
indivíduo de condi~ao humilde, oriundo da tribo E pexa, 
chamado Boca e tido como débil mental. 

Recebida a notícia, saí imediatamente para a referida 
praia, onde cheguei no dia 16, dada a distancia que fica 
deste Posto. Ali pude verificar, primeiro, que os índios Mai
runs, movidos por sua natural inclina<;ao caridosa haviam 
coberto os dois cadáveres com areia, para preservá-los 
dos urubus e tatus. Verifiquei, simultaneamente, que os 
rastros e pegadas de pés descal<;os - atribuíveis aos Mai
runs - eram tantos, por toda a praia, que nao se podia 
deles obter nenhuma evidencia. 

Desenterrados os corpos, pude constatar que tinham, 
ambos, o cranio arrombado por golpes de borduna. Nao 
pude constatar outros ferimentos mortais, mesmo porque 
os corpos estavam em adiantado estado de putref a<;ao . 
lv1inha providencia imediata foi dar sepultura crista aos 
dois mortos, no. alto da Praia de Tapera, onde encontramos 
terreno sólido, marcando o local com duas cruzes. 

Anteriormente, na viagem de ida_, entrei em contato 
com a vítima e denunciador, senhor Manuel Gao, verifican
do que ele fora devidamente medicado, pelo senhor Ro
berto Toddy, do ferimento que cortara seu músculo pei
toral direito e que estava em plena recupera<;ao. Tomei , 
entao, a termo o seu depoimento. Por ele pude reconstituir 
o episódio na forma que transcrevo a seguir : 

Dormiam os tres homens na: mencionada praia, o se
nhor Manuel Gao dentro do batelao, os outros deis em 
redes armadas numa tapera que lá existe. Ocorrido o ata
que, os deis primeiros foram imediatamente mortos, mas 
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o senhor Manelao (aliás, Manuel Gao) , despertado pelos 
ruídos, desatrelou o batelao e procurou ganhar o canal . 
do río, afastando-se, assim, da área de perigo. Apesar des
sa prov idencia oportuna e da escuridao da madrugada, re
cebeu urna flechada que só nao foi fatal por um pequeno 
defeito de inclina<;ao. 

Na viagem de regresso, tornei a talar com o senhor 
Manuel Gao, que nada teve a acrescentar ao seu depoi 
mento anterior. Sendo evidente sua condi<;ao de vít ima de 
um atentado grave, autorizei seu regresso ao .porto de ori
gem. Ele partiu imediatamente com o batelao e as respec
tivas mercadorias, constituídas quase exclusivamente de 
peles de jaguatirica e lontra (cuja ca<;ada é ilegal , mas 
cuja proibi<;ao nao está a nosso cargo, de acordo com o 
aviso 257, de dezembro de 1964), para tudo devolver a fa
mília en lutada, a qual deverá também comunicar a triste 
notícia da morte trágica do seu chefe. 

Tanto pelo depoimento tomado da vítima, que é a uni
ca testemunha ocular, como pelas investiga<;óes por mim 
realizadas, in loco , pude constatar que as duas mortes e 
o ferimento sao presumivelmente de responsabilidade dos 
índios Xaepes, de filia<;ao lingüística desconhecida (aló
fi la) . Conta-se, para sustentar essa hipótese, em primeiro lu
gar, com o testemunho aludido e, em segundo lugar, com 
a prova constituída pela presen<;a de utna borduna que, 
embora tosca, tem a forma geral das bordunas Xaepe. 

Vale observar, porém, que os índios Mairuns nao cre
em na hipótese de morte por a9ao dos Xaepes. Argumen
tam com bom· senso que aqueles índios tem o costume, 
jamais desmentido, de deixar urna borduna por cada ho
mem que abatertJ. Assim procederiam , tanto para marcar 
o número de mortos feítos, como para determinar quanM;>s 
e que guerreiros tem direito a mudar o nome na qualidade 
de herói de guerra. Os mesmos mairuns alegam que a bor
duna nao lhes parece feita por mao indígena, pelo des
cuido com que foi lavrada. E muito menos feíta pelos Xae
pes porque, a seus olhos, parece talhada com boas ferra
mentas, muito bem afiadas e é sabido que os Xaepes con
tam com muito poucas, todas muito ruins. 

Nao quis deixar de registrar aquí estas pondera<;óes, 
mas consigno ao lado ·delas o meu juízo de que os Mairuns 

382 

1 

sao, por natureza, muito céticos e estao sempre questio
nando . todas as coisas. Disto posso dar testemunho, por 
que com eles vivo há mais de dez anos. 

Terminada a investigac;ao, fiz a lancha do Posto recor
rer pela margem esquerda do rio lparana, cinqüenta quiló
metros acima e cinqüenta abaixo do local da tragédia, 
a fim de ver se constatava a presenc;a de Xaepés. La
mentavelmente nao foi encohtrado nenhum sinal indicativo 

· de que aqueles índios ainda se encontrassem nas imedia
~óes. Assim sendo, é de supor que. caso sejam eles os vi
timatários, depois de ultimar o ataque, ganharam a ma
ta, regressando ao território tribal, a urna centena de quiló
metros mata adentro. 

Salvo juízo melhor, mais informado e esclarecido, sou 
de parecer que o episódio. deva ser dado por encerrado 
sem maior alarde, por se tratar, muito provavelmente. de 
resultado de urna ac;ao de guerra de silvícolas bravíos. 

Se me fosse dada a oportunidade de exarar um pare
cer sobre a matéria, eu opinaría que cumpre reiniciar. quan
to antes, com os necessários recursos e como urna ac;ao 
oficial, a cargo de um sertanista experimentado, as a<;óes 
de pacificac;ao dos índios Xaepés. Só assim s~ porá ~er
mo a décadas de conflitos sangrentos, nos qua1s eles f1ze
ram diversas vítimas nessas barrancas do lparana e foram 
vítimas, eles próprios, de inumeráveis violencias. l,nclusive 
por parte de servidores desse mesmo senhor Jose Jaguar 
de Oliveira, que finou em suas maos. 

Aguardando instruc;óes, subscrevo-me como um ser-
vidor as suas inteiras ordens. 

Sauda<;óes ·republicanas. 

E lías Pantaleao da Silva 
Agente 17- Encarregado do P.I. Eduardo 
Enéas, dos indios mairuns, dorio lparana. 
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OTXICON 

, 
E de tarde, a aldeia está paralisada de espanto. A ma

nha inteira Cofi gritou de dor na casa-dos-pacus. Todas as 
mulheres solu<;am de horror. 

Agora de tarde ela come<;ou a gemer e a inchar. Está 
enorme, os dedos engrossam e se abrem, nas maos incha
das. Os bra<;os imensos de gordos levantam-se em cima 
das ínguas do sovaco. As pernas e os pés estufam como 
se fossem patas de tartaruga podre. A barriga é urna bexi
ga, cheia de estourar. 

Parou de gemer. Agora só borbulha urna espuma no 
canto da boca crescida. Morreu. 

Era Cofi , a guriazinha pacu, tao faladeira, alegrinha 
com seu sestro de lambe-lamber os dedos como caxingue
le. Da manhazinha saiu com a mae catando lenha e viu um 
tatu correr e se meter num buraco. Quando a mae gritou 
que nao, era tarde, a serelepe já tinha metido a mao no 
oco do cupim. Lá dentro urna cascavel mordeu de morte 
a mao de Cofi : foi aquele berro! 

Na casa, mais tarde, chuparam a mao de Cofi. Quei
maram com cinza. Tudo fizeram, em vao. 
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Por fim, Epecuí toma coragem, levanta nos bra~os 
Cofi, já morta, mas ainda quente, e acomp~nhado de todos 
os pacus sai com ela, rumo ao rancho do oxam. 

Encontram a casa fechada com uma esteira grossa 
amarrada no buráco da porta. Arrombam e entram. Lá den
tro, no escuro, está o oxim, zunindo o maracá, balanc;ando 
o penacho. Epecuí deita Cofi na frente dele, ali no chao 
batido, sem palavra. O óxim levanta os olhos devag_ar, olha 
um-por-um cada um dos pacus. Zumbe no maraca o som 
exato do chocalho de cascavel. Todos se animam, os olhos 
acesos de esperanc;a. Mas logo o oxim zune mais e mais. 
Já nao é o chocalho de cascavel, é o som do horror. Volta 
o medo, que enche todas as caras. 

- Esta é Coii. Cura a mordida de cascavel aína mao 
dela - grita Epecuí. 

O oxim continua zunindo o maracá como chocalho de 
cascavel. Comec;a a balanc;ar a cabec;a pra-cá-pra-lá, pra
f rente-e-p ra-trás, para-a-di reita-e-para-a-esquerda. E pe
cu í repete. 

- Esta é para voce curar, oxim. Pec;a o que qui~er! 
o oxim continua sentado em cima das pernas, gangan

do o corpo, agitando o penacho •. zoando. o mar~cá. M~s 
comec;a a zoar mais grosso, mais alto, ma1s e ma1s e ma1s 
até que toda a casa vibra ensurdecedora, rompendo os ou
vidos de todos. Entao, o oxim estaca de repente e, naquele 
silencio-gritante, berra. 

- Morta está. Levem daqui. É morta! 
Passado o espanto, todos caem chorand~. Epecuí, 

nao: ele abaixa-se para levantar Cofi nos brac;os. Vai le
vantando-se do chao, _devagarinho, com a menina inchada 
nas palmas das maos. Ao afastar-se, dá com as costas na 
cara do oxim e o escoiceia duas vezes, derrubando-o, enro
lado no seu penacho. O maracá bate no chao e estala, der
ramando os seus miúdos de sementes, mi~angas, conchas 
e pedrinhas ouís. 

Todos saem atrás de Epecuí e da defunta Cofi, a 
alegrinha. Atravessam o pátio até a casa. Lá ficam os pa
cus, os outros vao tomando o rumo de suas casas. As mu
lheres-pacus, de dentro de casa, comec;am a chorar can
tando. As outras mulheres, cada uma em sua casa, chora-
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mingam. A aldeia inteira canta, lamuriando de dor da mar
te de Cofi , debaixo da luz do sol da tarde. 

Aí é que se ouviu aquele alarido. Urna barulheira en
surdecedora que vinha do lado do rio. Todos se viram para 
olhar. Adivinham : serao os jovens-homens que vem , quem 
sabe com que brincadeira nova. Brincadeira, numa hora 
dessas? A gritaria aumenta quando eles entram no pátio , e 
com ela vem vindo aquela fedentina estranha. Eles trouxe
ram seis gambás-sarigüe dentro de um samburá redondo 
que rolam no chao, chutando como urna bola. Os gambás 
peidam, fedem de matar. Os jovens-homens riem e gritam 

- Ei, Micura, vem cá. Vem cá, Micura. 
Ninguém sabe como foi , ninguém viu . Ninguém sabe 

quem chegou a eles e disse. Só se viu um menino sair cor
rendo para um lado, com o samburá de gambás na ponta 
de urna vara, para soltar no rio. Para o outro lado saem os 
jovens-homens, correndo em fila, calados, diretamente para 
o rancho do oxim. Arrombam a palhoc;a ao mesmo tempo, 
por todos os lados. Agarram, levantam e estrac;alham 
o oxim ali mesmo. Só com as maos. 

O que se viu , depois, foi o grupo saindo com o molam
bo do defunto do cadáver do que fora o oxim , rolado 
pelo chao, pisado, pateado pelos caminhos da mata e pela 
mata adentro, até o fundo . 

A aldeia agora está silenciosa. J á ninguém cho_ra. Cofi 
está deitada numa rede nova de algodao, toda pintadinha 
de urucum com muitas flores ao redor. Longe se ouve os 
homens que cavam dois buracos fundos e abrem entre eles 
um túnel. Lá no espac;ozinho escuro no seio da terra, iso
lada de tudo, dormirá Cofi , em sua rede armada em duas 
forquilhas, com as suas coisinhas ao redor. Cofi-Coraci 
cor-e-sol. Alegria. 
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M1ssAo Nossa Senhora do ó. Dois velhos conversam 
na sombra da latada. Nao se olham. Cada um tala sentado 
em sua cadeira voltada para um lado. Padre Vecchio olha 
a capela que nao se cansa de admirar. Olha sem ver. Olha, 
lá dentro, a capela que viu antes do glaucoma. Padre Aqui
no olha para tora, olha o rio, esperando urna canoa que 
nunca vem. Como todas as tardes. 

Urna freira e um padre saem das casas conventuais 
por duas portas apostas e simétricas. Ela, a frente das me
ninas. Ele, a frente dos meninos. Caminham ao mesmo pas
so,_ quase ao mesmo ritmo para se encontrarem justamen
te a porta da capela. Defrontam-se. Os meninos olham para 
baixo. As meninas olham os meninos. Entram. Fora, arrodi
lhadas no chao, quatro índias velhas resmungam. Como 
todas as tardes. 

Lá no alto, outro lparana parece correr no teto do mun
do. Miragem? Nenhum céu é mais amplo, mais aberto, que 
este céu sem tampa, agónico, do entardecer. Urna linha 
tenue, branca, risca o poente, desenhando urna tita esgar
c;ada ao vento. Obedientes ao compasso, todas juntas, a 
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um só tempo, abrem e fecham lentamente as grandes asas 
brancas. Sao as garc;as que se vao. Urna abandona, por 
momentos, a fieira e todo mundo parece oscilar, tremer 
inseguro,. Mas ela volta, retoma seu lugar e o mundo se re
equilibra. 

Si iniquitátes observáreris, Domine, 
Domine, quis sustinébit? 

Padre Vecchio: - O nosso anjo se foi, padre Aquino. 
Como nos enganou aquera fraqueza disfan;ada de virtude. 
Afinal, teve a forc;a de romper conosco. 

Padre Aquino: - fsaías nao é fraco, nem forte: é ino
cente. E nao é deles o reino do céu? 

Padre Vecchio : - Qual o que! Este é um caso de ir
responsabilidade moral. 

Padre Aquino : - Como a nossa, meu irmao? 
Padre Vecch io: - Voce vofta sempre ao tema, padre 

Aquino. Piedade. Nao me havia prometido? Há quantos anos 
discutimos sem proveito? 

Padre Aquino : - Contesto. Com proveito. Ao menos 
trocamos de papel. Agora eu sou a pedra de escandalo. 

A irma Canuta chega com o chá e os biscoitos. Riso
nha e gorda, dispoe tudo na mesinha entre as cadeiras de 
vime, sem dizer pafavra: é surda e muda. Depois de servir, 
dá dois passos atrás, olha como a conferir e sai , contente, 
para a cozinha. Como todas as tardes. 

Padre Vecchio: - Razao quem tem nas nossas discus
soes é efa - e aponta a irma como queixo. - Mantém esse 
riso abotoado na cara e nunca perdeu o ponto do chá, nem 
das bolachas. Quantos anos fazem que ela chegou? 

Padre Aqu ino: - Nao desconverse nao, meu padre. 
Passei a noite com isso me girando na cab~a. Ternos que 
falar. 

Padre Vecchio : - Voce sempre foi ambicioso demais. 
Ambicioso consigo. Ambicioso com a Ordem. Ambicioso 
com a lgreja. Até com o mundo, padre Aquino. Eu nao. Ao 
menos tento ser hur:nilde, tolerante. Vivo com minhas ver
dadezinhas, sem veemencia e sem heroísmo. 

Padre Aquino : - Verdadezinhas, duvidazinhas, dá 
no mesmo. Mas talvez voce tenha razao. Talvez nao valha 
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a pena discutir. De fato, esse debate comec;ou lá por 1560, 
com um anzol os converto, com dois os desconverto ... Vo
ce se lembra? lsso depois de anos de catequese, servida 
pelo brac;o secular, num Estado em que a lgreja imperava. 
Que dirá nós? 

Padre Vecchio: - Sua conclusao é a impossibilidade 
total da conversao, nao é padre Aquino? Ainda que chegás
semos a certeza dessa impossibilidade, valia a pena tentar. 
Sempre vale a pena arar o campo de Deus, mesmo sabendo 
que só Ele pode fazer florir a fé. lsso é o que eu penso. Sem 
nenhuma certeza. E talvez pense assim porque nao posso 
suportar a dúvida. Esta dúvida que está roendo voce. Atrás 
de tudo isso está a idéia maligna da futilidade da nossa 
obra: edificamos na areia: quarenta anos de trabalho em 
vao. 

Padre Aquino : - É verdade. Nós ambos chegamos a 
isso como os lóios antes de nós. Mas voce arrepiou carrei
ra, padre Vecchio. Nao quer enfrentar a responsabilidade 
de usar seu próprio juízo, para pensar, na frente de Deus, 
a descoberto, sobre nossa obra. É impossível fugir. O que 
me inquietou a noite inteira foi urna idéia que nao é nova, 
mas é um lado que eu nunca tinha olhado bem. Antes eu 
também aceitava, sem muito esforc;o, a idéia de que aramos 
para a safra de Deus: a conversao do gentio. Agora vejo 
que a seara verdadeira nao sao os índios. Seria Deus? Nós 
aqui nos queimaríamos por amor d'Ele? Essa idéia - eu 
vi há tempos - nos tornaria irresponsáveis. Aqui estaría
mos apenas para testemunhar o mila..Qre, se ele se der. Mas, 
agora, eu me pergunto: estamos aqui é por amor d'Ele? 
É por amor dos índios? Ou é por amor de nós semente? 
Muito temo que nao lavramos este horto para a salvac;ao 
dos índios. Nem para clamar a Deus. Foi por nós somente, 
por nossa pequena salvac;ao, por nosso suspirado martí
rio, por nossa aspirada santidade. 

A irma Canuta, sorridente, recolhe a louc;a e pára um 
momento olhando os dois velhos. Eles riem , sorriem com 
ela, bebendo a doc;ura da sua piedade. Como todas as 
tardes. 

Subveníte Sancti Dei, 
ocúrrite Angeli Domini 

389 



r¡ 
suscip ientes animam ejus 
offerentes eam in conspectu Altissimi 

Padre Vecchio: - Esta nao é urna reflexao típicamen
te sua, padre Aquino . Entao caímos, também nós, no poc;o 
do egoísmo? Nossa causa somos nós mesmo? A tese é 
desafiante demais para ser humilde. Mas reconhec;o que 
é sofrida e tr iste. Triste demais para ser soberba. Vamos 
continuar pensando. O que foi que fez voce dar esse salto , 
padre Aquino? Foi lsaías, o drama dele? 

Padre Aquino: - O drama é nosso, mais nosso do que 
dele, meu padre. Voce sabe como eu confiei nele, quan
tas vezes , durante tantos anos. argumentei que nao se tra
tava de quantidade mas de qualidade. Pensava que ha
víamos dado a lgreja um sacerdote puro, um missionário 
combativo, virtuoso. Como nao pensar assim naqueles dias? 
A idéia nos sustentava as forc;as para levar adiante a Mis
sao com tanto exito no material. Na minha última visita a 
Roma, passei días· e días conversando com ele, depois de 
terminada a revísao da Etnología Mairum. Ele nunca me 
decepcionou. Mantinha-se virtuoso e enérgico. Apesar da 
incerteza de sua vocac;ao. Apesar da angústia de nao en
contrar-se a si mesmo. Era terrível sentir que ele nao via 
nenhuma luz adiante, mas continuava ardendo de fé. Nós 
é que acreditamos ver a luz para ele e para nós. Víamos 
o que queríamos ver porque na verdade ela nao brilhou 
jamais, nao é padre Vecchio? Nem para nós, nem para ele. 
Deus nao nos deu nunca, nem nos dá agora nenhum sinal. 
Nao é que eu queira, nao é que eu pec;a, pensando que me·
rec;a. É que eu nao posso mais: Kyrie eleison. 

Os dois· padres interrompem a conversa para ouvir 
o órgao e acompanhar dali o ofíc io cantado em coro. 
Lá tora cai em paz a tarde longa, rosada, l i lás. Dentro de 
les, o turbilhao. Ficam calados muito tempo, ouvindo a mú
sica sem escutar a prer.e cantada: 

390 

Requiem aeternam dona e is , 0017Jine 
Et .'ux perpétua luceat eis 

D ies 1rae , dies 11/a 
Solvet saeculum in favila 
...... ...................... .... ... 
Lacr imosa dies illa ) 

' 

Lux aeterna luceat eis, Domine 
Cum sanctis tuis in aeternum 
.............................. 
Te decet hymnus. Deus 
kyrie, eleison. Christe, eleison 

Padre Vecchio: - Por que será que ainda tenho es
peranc;a? Ou será cansac;o? Cansac;o de pen~ar, medo de 
ter que recomec;ar tudo. Eu estou com 78, voce passou d~s 
70, nao é? Estamos com um pé aquí e o ,out ro lá. Esses pre
dios, a capela tao bonita: nossa obra. E a nossa marca no 
mundo. Melhor do que a primeira palhoc;a que levantamos. 
Melhor do que a segunda. Melhor qu~ todas. Melhor tam
bém que a aldeia toscana em que nasc1. 

Padre Aquino: - Melhor também que a aldeia mairum 
que encontramos aqui? . . 

Padre Vecchio: - Deixa disto, irm~o. Eu quena d1-
zer que meu maior temor na vida era ser mandado par~ 
a Toscana para envelhecer e morrer entre os meus. Voce 
bem sabe. 

Padre Aquino: - Também o meu. E foi por isto que 
decidimos escr~ver a Etnogra~ia Mairum. N9s a~;rramos 
naquilo para fugir da condenac;ao de voltar, nao fo1. 

Padre Vecchio: - É verdade, mas o que eu gosto de 
recordar é a Sabedoria do Geral. Ele ~ntendeu a nossa an
gústia. Aí mandou aquela carta garant1ndo que. pela v~n~a
de da Ordem nós podíamos viver e n:iorrer .aqu1, se qu1se~
semos. Quisemos, grac;as a Deus. Fo1 a ma1or obra de can
dade da vida daquele santo-homem . 

Padre Aquino: - Fechamos o círcul.o outra vez, como 
todas as tardes. Falamos do Geral, repet1ndo santo-h?men:i 
e caridade. Está é na hora de morrer, meu padre. Nos do1s 
_ como a defunta irma lgnes que Deus chamou ontem 
- nao ternos mais o que dar. Nem somos capaze~ de nos 
dizer nada de novo. Hoje, como todas as tardes, so nos re-
petimos. 

Padre Vecchio: - Nao poderíamos pensar em altern~
tivas? Houve alguma alternativa ao que fizemos que tena 
sido melhor? Haverá alguma alternativa para os que come
c;am agora? Estes padres novos, estas freiras novas. Que 
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conselhos-nós, daqui do fim, podíamos dar a eles que es
tao lá no come~o? Recome~o. 

Padre Aquino.: - Deixa disto, meu padre. Estamos 
caducando. 

/te missa est. Alleluia, alleluia 

Os meninos saem da capela com padre Cirilo. As me
ninas com irma Petrina, a freira nova, muito boa organista. 
Como todas as tardes. 
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TUXAURETÉ 

O AROE fez tudo com duas ou tres ordens apenas. Or
dens nao, apelos, porque este é o estilo mairum de mandar . 

Os jovens homens voltam extenuados da mata. Ba
nham-se longamente na Lagoa Negra, debaixo da luz da 
lua. Só para provar a si mesmos que nao tem medo. Seguem 
adiante, em fila, Jaguar atrás de todos. Assim entram .no 
círculo das casas, no meio da noite, com a lua muito alta 
num céu sem nuvens-. 

Param assustados: o silencio é espantoso. Muito maior 
do que a calada de toda noite. Nem os cachorros, sempre 
barulhentos, ladram ou rosn·am para a fila de jovens-ho
mens que vem chegando da banda do nascente. 

Alguns deles, os que sao de cfas daquele lado, vao 
até as suas casas para saber o que sucede. Mas voltam 
logo, correndo, ao v.erem que estao fechadas, as entradas 
tapadas com esteiras. Reúnem-se todos, outra vez, em cír
culo, ao redor de Jaguar. Que se há de faz·er? Que é isto? 
Maldi~ao do oxim? Nas casas só estao os cachorros, ui
vando baixinho, queixosos. 

Dirigem-se. entao para o baíto e aí veem, com um sus
to ainda maior, o seu clarao .no meio da aldeia. É urna luz 
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solar, de ocaso vermelho, que sai das palhas do baíto, co
mo se ele incandescesse. O velho baíto é urna enorme lam
pada acesa no meío da noite. Para lá vao todos correndo e 
de entrada veem, com espanto, que ali estao todos os mai
runs. O povo todo inteiro, os homens,. sem faltar um, as mu
lheres sim, todas as mulheres e até as crianQas de peito. A 
gente mairum, o povo Mairum invadiu o baito num dia co
mum. Por que? Ali estao tottos, de pé ou sentados, compri
mindo-se junto as paredes, debaixo das tochas de breu 
acesas em lui. O silencio é total e também o esforQo para 
deixar vazio o centro do baíto, ao redor das colunas de ce
dro onde está sentado, sozinho, o velho aroe, com seu cho
calho zunindo baixinho. 

Que será isto,? Arte do oxim nao pode se(. Que faz esse 
povo todo aquí? A entrada dos jovens-homens, a gente vai 
recuando deixando um vazio ao redor deles, que os for
~a a ir adiante, para junto do aroe. Eles andam, descon
fiados, olhando para os lados, reconhecendo um, outro, 
cada um. Querem ter nas caras o que sucedeu, querem sa
ber o que pretendem. Olham-se também uns aos outros 
ressabiados e voltam-se todos para trás, buscando uma ex
plicaQao nos olhos de Jaguar. Ninguém entende nada, mas 
vao adiante. Ao fim estao todos de pé, formando um meio 
círculo, ao redor do banco de condor bicéfalo. 

O aroe olha, entao, dentro dos olhos de Jaguar e ele 
entende que tem de adiantar-se e se plantar, no meio da 
fila, de frente para o velho. Aí o aroe pára de vibrar o mara
cazinho, desenrola a cordinha que o prendía ao pulso e o 
pendura no seu próprio pescoQo. Levanta-se, por fim, len
tamente, trazendo nas maos espalmadas uma esteirinha 
feita de folhas verdes de buriti, que estava debaixo do ban
co. Nela estao dispostos, lado a lado, como cobrinhas en
fileiradas, onze cordoes de algodao branquíssimo. Jaguar 
olha e compreende. Fuzila o velho aroe com os olhos. Quer 
falar mas nao encontra o que dizer. óecide-se, entao: dá 
um passo a frente, toma do aroe a esteirinha verde dos 
cordoes e, com ela na mao espalmada, grita: 

- A mim um velho aroe há de amarrar. Serei seu mia-
~u! 

O aroe assusta-se, mas compreende a ordem. Pega 
com os dedos tremulos um dos cordoes, o do meio, e o poe 
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sobre seu próprio pulso. Inclina-se, entao, em frent~ 
a Jaguar, desabotoa o calQaO dele e o baixa •. devagar, ~~e 
os pés. Jaguar ajuda com o pé a acabar de tirar o cal~a~. 
Ao mesmo tempo, todos os homens se desnudam all, ti
rando e ati rando para trás os cal~oes e se deixando ver 
pelados. Nus estao diante do aroe, diante de todos. O ve
lho se inclina, toma nas suas maos o membro de Jaguar. 
enruste o tronco do pau para dentro do corpo, retendo na 
mao toda a pelanca, e ata sobre ela um nó com o cordao 
que traz no pulso. Levanta-se, entao, em toda a sua altura 
e olha Jaguar nos olhos, sustentando com forQa o olhar. 
É como se experimentasse, com gozo, a forQa do novo 
tuxaua. Terminada a amarra~ao de Jaguar, o velho aroe 
toma a esteirinha verde em suas maos e caminha até o 
prim·eiro jovem-homem da fila. Lá, solene, Jaguar enruste 
o pau do hom~m pafa dentro. sustenta-o assim e dá o ati
lho. Assim faz seus mia~us , um por um, aqueles dez ho
mens, do primeiro até o último. 

Tudo ocorre no meio do silencio de todos. As maes 
das crianQas de peitoas mantem de boca ta~~da c~m ~ ma? 
As maiores, todas sabem, só por estarem all no ba1to 1lum1-
nado, ou adivinham, pelo ar de mistério de todos, que aque
le é um momento soleníssimo. 

Concluída a amarrac;ao. a um zumbido do maracá do 
aroe. todos os homens se acocoram ao seu redor. Ele 
senta-se no banquinho de condor, e fala: 

_ Quem amarra um homem é seu tuxaua. Tuxaua 
ternos. A amarrac;ao é que faz um mia(fu-guerreiro. Ho
mens novos ternos agora. Guerreiros mairuns. Agora e 
sempre. A amarrac;ao se faz a luz do So,I, no meio ~as da.n
(fas de Coraci-laci ; por isso. aquí no ba1to, agora, e de d1a. 
Amanha o tuxaua dará a palavra dele para comemorar com 
um grande Coraci-laci a nossa alegria. · 

Todos saem em atropelo, talando, comentando. As jo
vens ficam pelo pátio com o rapazes. Nen~um volta ª? 
baíto. As mulheres vao para casa com os mandos e as cn-
anc;as. 

No outro dia o Sol nasce. dá sua volta no céu e mor
re, como se fosse um dia comum. Mas todas as mulheres 
amanhecem menstruadas. Até as meninas sangram, fle
chadas por Micura. 
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INDEZ 

D óiA eu vou contar urna coisa proce.Talvez lhe entris
te~a. Sabe o que foi que eu vi hoje? A ossada do finado. 
Vixe Maria! Eu nao disse? Eu sabia que sió Quinzim estava 
morto, desde o dia que ele sumiu. Desde aquere dia, cá 
dentro de mim, eu sabia que ele nao ia voltar mais. Onde 
é que o senhor achou a caveira dele? Aí mesmo, numa volta 
da lagoa salgada. As ossadas estavam lá no chao! A do fi
nado e a de urna lontra. As duas ali, brilhando. Enterrei 
mal -e-m.al a dele na areia, com a ponta do arco. Nao tinha 
ferramenta. Também nao adiantava mais. Carne que é 
b.~m •. nenhuma. O senhor pode ver do que é que ele morreu, 
s10 X1sto? Qualquer coisa pode ser, Dóia. Cobra, quem sabe? 
On9a nao foi nao. On~a quebra o cangote da gente e faz 
mu1to estrago na caveira. Decerto foi cobra. Quem sabe 
essa cabe9a-de-patrona. Vixe Maria! Cabe9a de patrona! 
Trasantontem matei urna aí. Estava esquentado sol no cas
co novo de Seu Manelao. Antaozinho, inocente, estava brin
cand~ ali, bem juntinho. Vixe Maria! Já vou Jaguar, já vou. 
E!-' set , Jaguar, eu seí que voce quer é ir lá nas dunas. É só 
la que voce gosta, né? lh! Major, faz cócega nao. O coronel 
ontem quase nos viu. Qualquer dia ele entra e nos pega nes-
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ta cutuca9ao. Faz cócega nao, benzinho. Canta pra mim, 
canta: a mo9a, aquela dos índios, ela era bonita? Foi de 
parto mesmo que ela morreu? Que é isso Aninh.a, meu chei: 
ro voce nao leu meu relatório? Ah! Major, po1s se eu bat1 
a 'maquina, claro que li. Treli . M~ito bem escrito, gos~ei 
muito. Mas esclarecer mesmo, nao me esclareceu mu1to 
nao. Canta pra mim, Nonato. Ela era bonita? Claro que era. 
Entao, como é isso, voce pensa que eu ia bater mato esse 
tempao todo atrás de urna defunta feia? Foi mesmo de 
parto que ela morreu? Sei lá. Foi mais de loucura e de uru
cubaca. Aquela dona estava muito doida mesmo e muito 
pesada.' Onde já se viu, urna mo9a carioca, loura, bonitona, 
educada, sair por aí dando pros indios até se emprenhar? 
Ela era mais bonita do que eu? Aninha, meu bichinho, mais 
bonita do que voce nao pode ser. Nao há! Mas voce nao 
está pensando sair, aí pelo mato, amansando bugre, né? 
Deus me livre e guarde! Nao estou louca nao. Aninha, mi
nha flor, quera cortar proce a única história boa que escu
tei nessa viagem. E sobre aquela velha lamurienta, a mulher 
do agente da FUNAr. Ah! Já sei! O da incúria. Pois é, um dia 
em que a velha se queixava muito de enxaqueca, Elias am~a-
9ou : Olha que eu conto ai pro Major o que aquele alemao 
disse a voce . E contou que a mulher estava retlamando 
demais da gravidez e Curt comentou: A senhora tem toda 
razao, dona, toda razao. Destino de mulher é muito ingra
to. As mulheres nao deviam engravidar, nem sofrer as dores 
do parto, sozinhas. Tudo isso é urna injusti9a. Deviam é 
botar ovo. Em tempo de crise, se comía, em tempo de far
tura, se chocava . Voce nao achava bom , Aninha? Claro , 
Jnimá , eu sou bicho d'água . Só lá estou na minha. Vamos? 
A viagem foi muito r.endosa, nhá Coló. A produ9ao de pele 
de jaguatirica nao foi essas coisas, mas a de lontra re
compensou. O melhor mesmo foi o carreta das coisas do 
senador e das outras fazendas que estao abrindo. Foi urna 
mao na roda, me deu muito prestígio na frente dessa cam
bada de barranqueiros e também deixou um tutuzinho bom. 
Vamos pagar as dividas, nhá Coló. A senhora há de ver. E 
ainda havemos de guardar uns cruzeiros para comprar 
mais novilhas este ano. Eu sabia, seu Gao, o finado nao fa
ria melhor que o senhor, nao. Eu e os meninos estávamos 
era perdidos, se nao fosse Deus mandar o senhor, seu 
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Gao. Foi Deus quem mandou. Quer dizer, nhá Coló, que 
vosmece nao se arrependeu de casar comigo, nao? Que 
mece, que deu, que igo, que av coisa nenhuma,Manelao 
Gao. Estou é feliz de tao contente. Gra9as a Vírgem Ma
ria. Deus tenha a seu Juca lá debaixo do amparo dele, mas 
aquilo era homem violento demais: Acho que era o sangue 
de bugre que ele tinha nas veias. As vezes tenho até medo 
de um desses meninos puxar a ra9a dele. Nao tenha medo 
nao, nhá Coló. Nao arrecei~ nao. Pra isso eu estou aquí 
mesmo. Este ano já ponho o Juquinha no servi90 de balcao, 
vosmece vai ver. Já vou Jaguar, já vou. Espere só eu aca
bar de catar seus piolhinhos. A ló, aló PYB 371 Mió charnan
do PYB173 Mice. Cambio. Aló, aqui PYB 173 na escuta. 
Cambio. Aló, Mice, aquí padre Cirilo:director quer notícias 

·da indiazinha devolvida. Que é que fot? Como é que foi? Por 
que é que foi? Cambio. Aqui PYB 173 irmao Faria, respon
do: sobre índia Teresa, aguarde carta com informacao 
detalhada . Cambio. Aqui Mió, padre Cirifo, respondo: carta 
recebida e /ida. Nao explica nada. Padre Ludgero quer ex
plicacao fonia. Por favor, informe. Cámbio . Aqui Faria PYB 
173, respondo: que é que ele quer que eu faca? A dona do 
deputado devolveu Teresa por portador, nao veio aquí. 
Só mandou dizer de boca que nao quer mais saber de ín
dia nenhuma na cása dela. Cambio. Aqui Mió, tala Cirilo: 
explique melhor Faria, quero entender. Teré, tao meiga, 
por que foi recusada? Por que foi espancada? Por que foi 
acusada de canibalismo? Cambio. Aquí Mice, fala Faria: 
só digo aqui o que posso provar é isto é pouco. Teresa foi 
trazida pelo chofer do deputado chorando muito. Continua 
chorosa, mas nao faz queixa contra ninguém. Chofer é 
que coritou a surra que a mu/her do deputado deu ne/a, na 
hora da raiva. Surra súbita, sem importancia . Cambio. Aquí 
Cirilo: conte explicado esta história de canibalismo. Cam
bio. Aqui Faria Mice, explico: nada houve canibalismo . Só 
que esposa deputado vendo índia beijando pezinho do ne
nen dela teve medo reversao antigos costumes gentis tala
da antropofagia . Caiu em Teresa, bateu muito. Cambio. 
Aquí fala PYB 371 Mió, fala Cirilo: entendí pouco e mal: 
nada. Informe agora sobre acusa~óes prostitui~ao . Cam
bio. Aló, aqui Mice, falo: nada há sobre prostitui~ao. Só 
que senhora deputado disse nao querer responsabilida-
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des se, por acaso, Teresa caísse na dita. Mas nao caiu. 
Ainda nao. Cambio. Vocé fa/a que vai mas fica aí, lnimá, 
nesta cata~ao sem fim. É-verdade que vocé cata bem cata
dinho e estala gostoso . Mas nao gosta de ir comigo lá 
onde eu gosto. Creuza, minha velha. Essa história toda vai 
estourar é no nos~o lombo. Voce há de ver. E qué que nós 
ternos com isso? A mo9a morreu lá na aldeia e se o Major 
nao descobriu quem matou, se foi de parto ou se nao foi 
de parto, que é que nós ternos com isso? Seu J uca, morto 
nas maos dos bravos, foram os bravos que mataram, nao 
nós! Voce nao está aqui para tomar contados bravos! Nao, 
gra9as a Deus, voce é a.gente dos Mairuns. E esse calango 
Teidju, quem é que vai saber da morte dele? Deixa disso, 
Elias. N inguém nem vai tomar conhecimento. Nao estou 
talando disso nao, mulher. Estou é .dizendo que o pau que
bra nas costas do mais fraco. Aquele Major vai acabar co
migo, vai me descadeirar, voce há de ver. Como, nao sei , 
mas estou certo disso. Ora, Elias, tao cavalheiro o Major. 
Incapaz! Estou dizendo, mulher, estou dizendo, vá se pre
parando. Aí vem a transferencia e nao vai ser promo<;ao 
nao. Ainda será bom se for só isso. Aquele homem vai aca
bar comigo. Vai acabar conosco, Creuza. Deixa de tanto 
pessimismo, Elias. Esse pessimismo' só traz é mais desgra-
9a pra gente. Maldando, o Major, tao distinto. Voce nao gos
ta mais do meu cafuné? Ingrato! Antes gostava . Eu sei, tudo 
é saudade da Canindejub. Voce gostava mesmo era dela. 
Essas modas todas, aprendeu com ela . /nimataí, me diga: 
e vocé nao gosta nao? Demais! Vou fazer como a senhora 
está mandando, Dona Gertrudes: traduzirei como a senho
ra quer, palavra-por-palavra. Mas garanto que assim ne
nhum mairum vai entender Mateus nunca jamais. Fa<;a a 
minha vontade, por favor, seu lsaías. Estas sao as instru
<;oes que eu dou ao senhor. E as dou porque estas foram 
as que eu recebi. Eu nao domino a língua mairum. Ao 
menos nao domino, por enquanto, o suficiente para fazer 
eu mesma, sozinha, a tradu9ao. Por isso é que o senhor 
está me ajudando. Mas a responsabilidade moral desta 
tradu<;ao é minha. Minha só. E desta eu nao abro mao. 
Tanto mais porque nao se trata de urna traduc;ao qualquer. 
É urna tradu9ao de Mateus, se eu nao entender palavra
por-palavra o que é que está dito, nao aceito. As palavras 
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eu posso most~ar para ~ senhora, dona Gertrudes, que sao 
e~at.as e qu~ sao as ma1s apropriadas e as mais compreen
s1ve1s. N~s JOgos de frase, em questoes de sintaxe é que 
e~ altere1 um pouco- o que tínhamos feíto juntos. Altera
c;;oes modestas, feitas com critério, com juízo. Cada povo, 
~ ~enhora sab~, cada povo pensa dentro do quadro do seu 
1d1oma. Sem situar a tradugao no quadro do idioma mai
ru_m, nenhum mairum vai entender nunca a santa bíblia. 
Nao pode ser como a senhora quer, palavra-por-palavra 
substantivo-por-substantivo, verbo-por-verbo. Eu nao pre~ 
tendo met:r-me nisso nao, seu lsaías. Mas penso que 
~ s~~,h~r na? d~ve se esquecer que de nós tres quem sabe 
llngu1st1ca e so a Gertrudes. Ela está fazendo o master 
Agora, voce também, Gertrudes, voce tem que respeita; 
a nat~reza da líng~a dos índios. De que vale urna tradugao 
p~rfe1ta ~e eles _nao entenderem? Claro que eu nao sou 
1d1ota, nao ,.so~ tao idiota como voce parece pensar, Bob. 
O que ~oce ~ao sabe, ,que voce ~ao qu~r perceber é que 
s:u lsa~as nao trata so de reduzir tudo a sintaxe mairum, 
na?. Al~~ d~ P.al~vras ele acrescenta frases e imagens. 
E 1~so e 1nadu:i11ss1ve~. abominável. A bíblia por si só é 0 
ma1or ~ananc1al de 1magens de todas as literaturas. Se 
seu ls~1as come9a a colaborar com mais algumas imagens, 
como e que va1 ser? Vamos? Ah! Jaguar. Eu vou por
que voce quer. Mas aquí é que eu acho bom mesmo me
th.or. Gos!o mes'!1o ~ aquí na rede que teci pra nós, ta~ bo
n~ta. Obngad?, .irma Petrina, Deus lhe pague. Eu sei que 
nao tenho dire1to de agradecer. Sei muito bem que a 
senhora_ faz tudo o que faz por amor a Deus. o senhor 
t~m razao, padre Ludgero. Todos estamos aquí para ser
v1! ao Senhor. Mas nao escondo o contentamento que me 
dao as suas palavras. Nao sei o que seria de nós, sem a 
senhora, sem urna religiosa tao preparada que assumisse 
com ta~ta competencia a direc;;ao da casa das freiras. Eu 
nunc~ 1maginei que a irma Canuta, sendo surda-e-muda, 
nos f1z~sse_ tanta falta. Foi preciso que a senhora assumis
se. a dire9ao para que as casas voltassem a ordem e as 
co1sas voltassem a ocorrer na hora certa. Deus lhe pague 
por suas palavras, padre Ludgero. O convento está se re
novando, irma. A missao está ressurgindo. Deus nos tirou 
os obreiros mais velhinhos. Deus os tenha: padre Vecchio, 
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~ padre Aquino, irma Canuta, irma lgnez, freí Ciano. Mas 
Deus nos dá alegria de ver que estamos mais jovens agora. 
A idade-média baixou muito. E era preciso porque o se
nador Andorinha me deu muitas esperanc;;as. Ah! Padre 
Ludgero, a notícia já correu por todos os corredores da 
Casa. O senhor precisava ver a alegria nas expressoes 
das freiras novas e dos padres jovens. Há um contentamen
to que ninguém pode nem quer esconder. Pois é, irma Pe
trina. Pois é, ele me deu a certeza de que nos será entregue 
a pacifica9ao dos Xaepes. Além de terras para a Missao 
Nova, teremos o privilégio de sermos encarregados, ofi
cialmente pelo governo, da pacificac;;ao dos Xaepes. Nós 
e só nós teremos o honroso encargo e a dura tarefa de cha
má-los ao convívio dos brasileiros e de conduzi-los ao co
rac;ao da cristandade. Só urna coisa me dá tristeza, padre 
Ludgero. E eu me permito lembrar ao senhor, outra vez, me 
releve a insistencia. Ternos recebido muitas visitas ultima
mente: o senador vem sempre, com ele muitos políticos· 
e empresários que ternos de hospedar na Missáo. Nao se 
poderia dar um jeito nesse rancho horrível das velhas, ali 
na praia? Nao se podia mandá-las de volta para a aldeia? 
Este é um problema que exige muita paciencia, muita sa
bedoria, irma Petrina. Mas já estamos no caminho da solu
c;;ao, com a ajuda de Deus. Eu mesmo dei instruc;;oes a co
zinha para tornar a dar comida a elas no almoc;;o e na jan
ta, coisa que há muito tempo nao fazíamos. Elas voltarao, 
assim, a depender da Casa. Mais tarde vamos encontrar 
um quarto discreto para elas, aqui dentro. Entao, podere
mos tirar aquela rancharia da nossa praia que também a 
mim me envergonha muito. lnimazinha, meu xodó, vamos 
logo. O lparana está chorando de saudade de voce, va
mos . J á vou, bem, já vou. Boas tardes, velho P io. Que é 
que traz voce por aqui? Algum recado do seu Manuel Gao 
de Araújo? Nao senhor, nao seu Tonico. Eu vim foi só ver 
como vao as coisas nestas bandas. Novidades? Pois é Pio, 
estamos acabando de construir o casarao da fazenda para 
receber os hóspedes do senador. O campo de pouso já 
está no ponto, hoje será estreado. Voce há de ver, esses 
Campos dos Epexas, daqui a pouco tempo, vao estar povoa
dos de um gadao azebuado de d~r gosto. Já está vindo 
aí a primeira boiada: seiscentas vaquilhonas e para mais 
de cinqüenta torecos. Tudo gado bom, orelhudo. Estao 
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" vindo de Uberaba por estes estradóes de boiada. Com mais 
um mes estarao chegando aqui. E os Epexas, mal o pergun
te, seu Tonico. O que é que o senhor fez com eles. Ah! os 
marginais, os marginais como diz o senador: uns desgra
c;ados. Nao quiseram colaborar, safados. Com trabalho 
nao querem nada. O jeito foi chamar um batalhao do Ter
ceiro Regimento para escorrac;á-los como invasores da 
fazenda do senador. Quando a tropa chegou aí e os índios 
viram os meganhas, puseram o pé no mundo. Creio que 
por aquí nao apa~ecem nunca mais. A notícia que tive ~ 
que atravessaram de-a-pé, daqui até o río Maruim, nos fun
dos destas matas. Estarao lá. Que fiquem! Podiam traba
lhar. Trabalho aquí eu tenho de sobra. Mas de servic;o, 
aqueles caboclos só querem distancia. O senhor tem toda 
razao. Epexa é gente muito esquisita, muito ruim mesmo. 
Brutos. Atrasados. Todo barranqueiro tinha medo deles. 
Eu, sempre que passava, subindo ou descendo o rio, ti
nha receio. Bastava a gente parar de remar um pouqui
nho, já vinham as pedradas em cima. Se alguém se apro
ximava mais, era na flecha que eles rece~iam. Gente dura 
de roer esses Epexas. Só o senador com a tropa póde com 
eles. É, Pío. É como voce está vendo. Era tempo já da civi
lizac;ao vir chegando. É o Brasil que vem vindo, incorporan
do esse rio. Voce verá, esse vale, dos Epexas só vaí guar
dar o nome: Fazenda Epexa. É o nome que o senador bo
tou. Mas como é, seu Tonico, e urna xepa, pra ryiím, o se
nhor nao arranja nao? Ah! Pío velho. Ter eu tenho. Mas a 
instruc;ao do senador é clara. Nada de roubar homens do 
seu Manuel Gao. Nada, nada de homem nenhum que tenha 
dívida. E o senhor, eu já sei, o senhor está cravado com 
urna dívida medonha. Resolva com seu patraó, se ele me 
mandar urna palavra o senhor tem servic;o aquí. Servic;o 
maneiro. Tenho servic;o para .todo mundo. Vem comigo 
gaviazinha danada. Quero morar em voce toda vida. Ve
nha. Já vou jaguaroui, já vou indo. Aló? Quem tala? Sou eu 
mesmo, Fred. Aqui é o Queco, o amigo de Alma, voce se 
lembra? Demais, Queco. Voce também viu a reportagem 
com o retrato do Major com o cranio dela na mao? Tó bes
tificado Fred, quem pensaría? Alminha morta. Estou hor
rorizado. Eu também, rapaz, que morte terrível, naqueles 
ermos, sozinha. Mas como é que foi mesmo Fred? Voce 
tem alguma idéia? Pois creio que foi mesmo o que o jornal 
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diz: parto duplo. Gemeos, rapaz. Parece piada de ingles: 
espera que eu vou ali no mato parir uns gemeos e volto 
iá. Aquela mulher estava louca. Olha Fred, telefonei para 
o Globo. Falei com um chapa meu para ver se cavava um 
pouco mais de notícia da entrevista do major. Mas nao, o 
que o homem disse foi só aquilo mesmo. Estou com vonta
de é de ir falar co_m ele. 9ue é que voce vai fazer, Queco? 
Vai falar com o Major? Rapaz, deixa disso, voce vai acabar 
pai dos gemeos. É, estava com vontade. Mas nao vou me
ter a mao nessa cumbuca nao. Nao vou nao. O que é que 
a gente pode fazer, Fred? Meu caro, a morte é a morte: de
finitiva. Ninguém pode fazer nada. É verdade, penso é no 
que podia ter feito e nao fiz. Nisso é que estou pensando. 
Ora Queco, deixa pra lá, se eu que trato cuca de gente 
e gostava dela, como voce sabe, nao pude fazer nada. Quan
to mais voce. Deixa disso, eu te digo: viv'er é arriscado! Ela 
sabia. É Fred, voce fez o que póde. Eu é que nao sei se fiz. 
Li a notícia e fiquei estarrecido. Ainda estou. Eu também, 
Queco, confesso a voce que nao quis receber ninguém 
hoje. A primeira pessoa com quem falo é com voce. E foi 
bom, Fred. Senao eu ia procurar o tal Major. O que é qúe 
eu podia falar com ele? Só se fosse pedir o coco dela para 
enterrar, né? lnimazinha, irarazinha de me/. Por que é que 

· voce faz tanta maldade comigo? V.amos logo deitar na mi
nha ubazinha, meu bem. Vamos sair por aí, de bubuia, su
rurucando. Doutor Ramiro, o senhor leu o relatório do major 
Nonato? Li nada, rapaz. Vou lá perder tempo com isso. Voce 
leu, nao. leu, Noronha? Pois, .claro: li todo, doutor Ramiro. 
É muito interessante. O homem fez um viajao danado por 
esses mundos amazónicos. Um périplo, como ele diz, me 
deu inveja. Nao que eu queira urna missao. assim. Por aque
l es matos eu só vou se for obrigado. Tanta viagem para nao 
esclarecer nada. né Noronha? Esclareceu alguma coisa? 
Eu li as declarac;óes dele no jornal. Choveu no molhado: 
que a morte foi acidental, conseqüencia do parto, que nao 
foi criminal. lsso eu estava cansado de saber. Daqui mesmo 
se podía deduzir. Nao era preciso esta viagem toda, obri
gando o governo a gastar um dinheirao com diárias. Diá
rias ele papou foi muita, doutor. Mas o que o senhor pre
cisa ver no relatório é como ele enterrou o tal funcionário 
da FUNAI Aquele nao levanta mais a cabe<;a. O major inven
tou urna tal de incúria-funcional-críminal ou criminal-admi-
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nistrativa com dois hífens pelo meio, ligando e separan
do as tres palavras, que vai acabar com a carreira do tal 
agente. Aquele nao levanta mais, está descadeirado. lnimá , 
pora telii, ne tebicua he rancuai sururuc potare eté. / ' Ja
guaroui, hebi catú hebé xeremymbotá apo. Heteti rereco 
hebi xebi. lnimatai, cuña tebi, ne tebiroeté carapuáhe ypy 
sururucatú. 
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" ... MAiRA: é antes de tudo um romance 
que tem o que dizer. E muito. Esse já é um 
dado significativo, depois de tanta elocubra-
9áo mental que se alastrou pelas livrarias ... 
Contraponteando dialeticamente o contexto 
indígena e o contexto civilizado, o romance 
tem na morte o seu motivo principal , donde ter 
o autor se valido da missa, símbolo do sacrifí
cio, como sustentac;áo de sua narrativa, o que, 
em outras proporc;óes, tem sido experimen
tado na música" . 

M·aria Luiza Ramos, no Estado de Minas. 

" ... Apesar da crítica contundente, Darcy 
Ribeiro náo cai apenas num necrológio. Para 
ele, o que realmente importa náo é a morte 
dos mairuns, já condenados as doenc;as da ci
vilizac;áo e aos limites de sua aldeia, por sinal 
muito mal cuidada por um homem da Funai. 
Importante seria a luz que essa tragédia revela 
- os índ ios dáo urna chave para a salva9áo, 
que é a convivencia com a natureza. Pois, na 
verdade , é o mundo destruído (simbolizado 
por Alma) que procura auxílio indígena, que
rendo entender a fórmula de viver feliz . E este 
livro excepcional de Darcy Ribeiro oferece 
urna maneira d.e se entender tal fórmula, táo 
simples quanto dificíl ima de alcanc;ar ... " 

Nei Duclós, er:n Veja . 

" Urna deleitável surpresa esse reencontro 
com o Brasil previamente poetizaao por um 
homem encharcado de nossas vivencias, com 
um poder invulgar de captar em suas matrizes 
nossas emoc;óes arcaicas, nossa transcons
ciencia arquetípica. E que belo ritmo narrativo 
preside ao desdobrar da estória - das estó
rias - produzindo, náo raro, um efeito quase 
hipnótico, des(ego)centrador! Há algo assim 
de um impulso de rolo d 'água, tenaz e persua
sivo, a nos desasfaltar, a nos desculturar até 
lograr (por baixo de nossa vigilancia - vigília 
- racional) o descortino de um brave new 
world substituindo urna visáo gasta que, náo 
obstante, é o nosso banalíssimo Brasil ... De 
um momento para outro voce se sente dotado 
de urna ótica inaugural , inocente, pré-capita
lista (e desejavelmente anticapitalista) ". 

Oswald ino Marques, em carta a Eduardo 
Francisco Alves. 
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