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O Lenço!
Apresentação do Autor
O Lenço! é um breve romance, que se passa na fictícia
Vila Cariri, na Amazônia. É narrado pelo personagem principal da
trama, Manuelzinho, e aborda o florescer do amor, na sua forma
mais simples - inocente, até - entre o próprio Manuelzinho, e
Maria.
O Lenço! se desenrola, apresentando aventuras e
desventuras do personagem principal, sempre às voltas com
estórias, lendas, costumes, folclore, e com a natureza exuberante
da Amazônia.
O Lenço! tem como objetivo principal, trazer à reflexão
temas importantes, tais como a proteção e preservação do meioambiente, sustentabilidade com responsabilidade, e, claro, a
divulgação dos costumes e folclore desta mítica parte do Brasil: A
Amazônia!
Existem algumas homenagens feitas nesta obra, das quais
destaco a lembrança do magnífico rio Jutaí, que já não existe
mais, destruído pela ganância e falta de sensibilidade do
progresso...e, também, a eterna saudade de alguns amigos da
minha infância e juventude: Josimar, Reginaldo “Vassourinha”,
Nilce, Bah, “Cariri”, Izete, Pachico, o velho Jamarú, Tio Deco...
Meu desejo é que você, leitor, goste do que ora lê.
O Autor.
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NOTA DO AUTOR: N.A.:
 O texto localizado no rodapé das páginas, logo após o texto
principal – o Vocabulário – tem por objetivo esclarecer
dúvidas a respeito de palavras, frases e ditos, nas suas
maiorias, peculiares da região amazônica.
 O símbolo “LFL” indica o término de cada capítulo.
 Esta é uma obra de ficção. Na mesma, existem referencias
geográficas, e nomes de animais, reais. No entanto, o
enredo em volta da trama, assim como seus personagens,
lugares e fatos desta obra, são produtos da imaginação
genuína do autor, sendo que qualquer semelhança com
eventos, localidades ou pessoas reais é mera coincidência.
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Pensamento
“Um povo que nega seus costumes, nega a si mesmo. E,
negligencia o seu presente, sendo passível de não ter futuro.”
Luíz Fernando Liveira



O Jaca-Mole!
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O Jaca-Mole!
E, havia o Jaca-Mole. O dito cujo tinha esse apelido
porque certa feita, trepado em uma jaqueira, que ficava numa
Tapera1 próxima do rio Jutaí,2 por pura pirraça, não queria jogar
nenhuma fruta sequer para os que ficaram embaixo da árvore. E
era os pequenos pedindo para o tal jogar alguma jaca lá de cima, e
o danado, lá em cima, fazendo troça...até que passou a velha Juza
– que alguns diziam virar bicho – e gritou:
-João Antônio, deixa de gaiatice e joga uma fruta pros teus
primos.
E o João Antônio (eu nem sabia que era esse o nome do
Jaca-Mole), do jeito dele, respondeu:
-Ora, vá cuidar dos seus bichos, tia...
-Já te disse, pequeno, jogue logo uma jaca p‟ros meninos
aqui embaixo!
-Ah é... antão3 lá vai!
E o João Antônio jogou. Jogou uma jaca bem grande, em
cima da velha Juza que, surpreendentemente, se desviou da fruta
com agilidade! A velha disse:
-Deixa estar, pequenosinho4...um dia, tu cai de uma
árvore, e tua cara vai ficar do jeito dessa jaca aqui – apontando
para a fruta achatada no chão, e que a pequenada se encarregava
de devorar, rapidinho...
O João Antônio, de cima da jaqueira, emendou:
Vocabulário
1-Tapera: Espécie de sítio abandonado.
2-Jutaí, ou Jataí: Árvore da família das leguminosas
(Hymenaea Courbaril), que ocorre na Amazônia e Nordeste
Brasileiro. Dá nome ao rio Jutaí, localizado na vila de
Jutaizinho, região de Santarém-Novo/PA. Atualmente, o
outrora majestoso rio Jutaí, está praticamente extinto.
3-‘Antão’: Neste caso, é o mesmo que „então‟.
4-Pequenosinho: Diminutivo para criança, muito usado na
Amazônia.
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-Ora, Matinta-Perera,5 vá arrumar esse cabelo, isso sim!
A velha, vendo que não havia outro jeito, seguiu seu
caminho, furibunda6 da vida.
Mal a velha Juza desapareceu no caminho, o João
Antônio, que andava a fazer presepadas7 em cima da jaqueira,
pisou em falso num galho, „arrumando‟ uma queda de cerca de
dez metros de altura! O jitinho8 se estatelou de cara no chão, e no
chão ficou, imóvel. A pequenada, a princípio, se danou a rir e a
caçoar, imitando o „vôo‟ e a „aterrizagem‟ do traquinas!
Aí, percebemos que o João Antônio não se mexia. Num
misto de preocupação e medo, chegamos mais pra perto do
„pássaro‟...o Terereco se adiantou, e cutucou o João Antônio:
-Eh, sumano,9 alevante, umbora...10‟
- ...
-Eh João, deixa de fuleiragem,11 rapá...12
Nada.
Então o Terereco revirou o João Antônio de cara pra
cima...todos ficamos tensos com o que víamos: O João Antônio
ficando mais roxo que açaí na tigela. E o sangue a lhe escorrer
pela boca e nariz...
Ficamos todos ali, em volta do João Antônio, paralisados
de terror...
Vocabulário
5-Matinta-Perera: Certa lenda amazônica.
6-Furibundo: Furioso.
7-Presepada: Traquinagem; Brincadeira.
8-Jitinho, Jito: Diminutivos para “pequeno”, usado no
Norte Brasileiro.
9-Sumano: Junção de “Seu” e “Mano”, é uma espécie de
vocativo, comum na Amazônia.
10-‘Alevante, umbora: O mesmo que “Levante, vamos”.
11-Fuleiragem: Brincadeira; Troça.
12-‘Rapá’: O mesmo que “Rapaz”.
13
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Nisso, o Patrulheiro, que era tido o melhor corredor das
redondezas, já desembestava13 na carreira, em direção à vila.
Passou algum tempo, e então chegou a Vó Jurema, que
vinha na garupa da bicicleta do Tio Zezão. E o Patrulheiro
chegou logo após, no rastro dos dois. A vó trazia uma espécie de
estojo de medicamentos, que rapidamente abriu e se pôs ao lado...
O Tio Zezão deu um murro no peito do João Antônio que,
a essa hora, de tão roxo, já estava ficando preto...
Nada.
Outro murro no peito do João Antônio...
Sentíamos aqueles murros como se fossem em cada um de
nós...
Um gemido!
E então o corpo do João Antônio começou a tremer. O Tio
Zezão e o Terereco lhes seguraram com força. A Vó Jurema
limpava o sangue do nariz e da boca do moribundo. Começou um
tosse-tosse, e golfadas de sangue brotaram pela boca do João
Antônio. A pequenada toda em estado de choque...até que a tosse
cessou, e a cor foi voltando para o corpo do João Antônio, que
abria e fechava os olhos lentamente...a pequenada começou a
gritar de alegria e a chorar, ao mesmo tempo!
Nisso, o Terereco, o Patão e o Naná já haviam entrado no
mato, com terçados,14 saindo em seguida, com dois moirões,15
cipós, e algumas varas com os quais, rapidamente, improvisaram
uma padiola. A Vó Jurema, depois de inspecionar
minuciosamente o João Antônio, autorizou-o a ser posto na tal
padiola.
Então, o Tio Zezão e o Naná levantaram a padiola, e o
„cortejo‟ começou a avançar. Nisso, o Patrulheiro já ia chegando
Vocabulário
13-Desembestar: Correr em alta velocidade; Enlouquecer.
14-Terçado: Espécie de facão, usado no Pará.
15-Moirão: Espécie de vara, mais grossa; Caibro.
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na vila, p‟ra anunciar a novidade. E era a padiola na frente, com o
João Antônio em cima, meio vesgo, e todo o restante do povo,
apreensivo, atrás...
Durante algum tempo, não vimos nem sinal do João
Antônio. Foi dito que o mesmo foi levado pra cidade grande, onde
existem aquelas „casas‟ bem grandes, cheias de „doutor‟, e que lá
ele teria chance de se recuperar.
Certo dia, depois de quase seis meses do acontecido,
chegou o Patrulheiro, chutado,16 gritando p‟ra quem quisesse
ouvir:
-Eita, que lá vem a „imbulança‟!
E o povaréu começou a se acotovelar na única rua da vila.
A ambulância parou na frente da casa do seu Josefino, que
era o pai de criação do João Antônio. Saíram dois „doutor‟, que
ajeitaram uma cadeira engraçada, que tinha duas rodas grandes
nos lados. Depois, um terceiro „doutor‟ saiu do carro, escorando
uma pessoa que, à princípio ninguém reconheceu. Quando a tal
pessoa foi posta sentada na cadeira com rodas, foi que
conseguimos descobrir sua identidade:
-Era o João Antônio!
Ou melhor dizendo, era alguém muito parecido com o
João Antônio, pois do caboco17 porrudo18 e viçoso restou um
quase nada de fisionomia. Quem víamos ali, sentado naquela
cadeira estranha, era uma pessoa também muito estranha. Muito
magro, com um dos braços rodeado com uma „fôrma branca‟ (que
depois vim a descobrir se chamar “gesso”) e com a cara meio
„achatada‟...
Quando a pequenada olhou para a cara do João Antônio,
todos, em uníssono, exclamaram:
-Parece uma jaca mole, quando cai da árvore!!!
Vocabulário
16- ‘Chutado’: Muito rápido; Em grande velocidade.
17-Caboco: O mesmo que caboclo; Nativo de uma região.
18-Porrudo: Expressão, que significa Muito Forte; Grande.
15
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E então, foi assim que surgiu o Jaca-Mole.
LFL



Morto...Vivo!
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Morto...Vivo!
Era dia de velório na Vila Cariri. Praticamente toda a
comunidade estava na casa do Zé da Farinha, o finado. Para a
criançada, quando alguém falecia por aquelas redondezas, era
uma alegria só! Não entendíamos porque os mais velhos ficavam
a chorar e a lamentar...
No dia em que morria gente, a vila parava. Não havia aula
na escola. Ninguém ia para a roça. Não havia expediente na
fazenda.
Todos se dedicavam a velar o morto e a consolar os
parentes do dito cujo. Quer dizer, quase todos, pois o tal do
Alambique, que era o maior desocupado da região, e andava
sempre em „companhia‟ de uma garrafa de aguardente, era o
primeiro a chegar em qualquer evento, e era o primeiro a anunciar
qualquer novidade. O danado estava sempre bem informado de
qualquer segredo, por mais segredo que fosse o segredo! Pois sim,
nem bem o morto partia dessa pra melhor, já estava lá o
Alambique a anunciar aos quatro cantos as qualidades do dito – se
houvesse alguma – e os defeitos, quase sempre aumentados
generosamente...
E, claro, havia a pequenada, que não estava nem aí para
esse negócio de „velar‟ morto. Isso era coisa de adulto. Se tem
coisa que tem muito em qualquer vila do interior da Amazônia, é
criança, pois, qualquer família que se preze, tem de dez pra mais...
E, em dia de defunto, era a oportunidade de toda essa
„gente‟ se encontrar: Tinham aqueles que moravam mais
distantes, que quase não se via; Os que moravam próximo, mais
que os afazeres do dia-a-dia quase não permitiam uma visita;
Haviam os desafetos, que aproveitavam a oportunidade p‟ra
arrumar mais arenga; Haviam também as meninas, algumas mais
taludas, já com coisas de mulher...e, havia a Maria.
Maria, que a essa época, tinha lá seus dezesseis anos, e
apesar disso, era a formosura em forma de moça. Se comentava
entre o povo, que a menina era filha da Mãe do Rio, tal era o
encanto que provocava, fosse com seus modos, sorriso, ou com
seus lindos cabelos negros e cacheados...
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E eu, claro, não estava imune a todo esse encanto! Aliás,
nenhum homem da vila estava, mesmo os com tendência a gostar
de homem.
Mas, voltando ao velório que, apesar das brincadeiras
tantas que esse evento oferecia, a curiosidade aguçada de
menino prestava bastante atenção aos pormenores do que
acontecia à minha volta: Os que construíam uma espécie de caixa
de madeira para pôr o morto (que depois descobri se chamar
„caixão‟); As „tias‟, que faziam comidas e lanches para os
„convidados; A parentada, que chorava e lamentava e, ao mesmo
tempo, espocava19 um monte de foguetes; O vigário, que chegava
cedo, se empanturrava com os quitutes e, depois, fazia uma
espécie de cerimônia...
Lá pelas sete da noite, os adultos se reuniram na sala onde
o defunto estava sendo velado. O padre informava que o caixão ia
ser fechado, para que as carpideiras começassem o seu ofício, que
ia noite adentro. Em fila, uma a uma, as pessoas olhavam o rosto
do finado, e saíam. Umas, cabisbaixas e tristes, outras,
indiferentes...
Então, o padre ordenou que a tampa do esquife fosse
posta. Lembro, como se hoje fosse, quando o Tio Zezão e o
Taramela pegaram a tampa e ficaram esperando a Tia Zuleide, em
prantos, se despedir do seu velho...quando a Tia Zuleide saiu, no
justo momento em que a tampa ia ser posta, aconteceu um fato
totalmente inesperado: Como se tivesse vida, o braço direito do
morto „se ergueu‟, coisa de uns oitenta centímetros!!!
Depois de alguns segundos, em que o mundo praticamente
parou, começou um alvoroço indescritível: Quem conseguia
correr, corria! Quem não conseguia se mexer, era atropelado por
quem corria!
Vocabulário
19-Espocar: O mesmo que estourar, explodir.
19
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Havia pequenosinho que era arremessado pra longe, e se
danava a berrar... o Tio Cegonha, foi acometido de uma
tremedeira, e se mijou todo!
Lembro da Tia Zuleide, com seus sessenta e poucos anos
(ela nunca dizia a idade) conseguir saltar pela janela da frente da
casa - que tinha um metro e sessenta de altura - de um salto só!
No entanto, a peripécia mais incrível ficou ao encargo do
Patão, caboco de reconhecida bravura, mas que o medo fez com
que o mesmo trepasse até quase o meio de uma pupunheira!20
Eu, do jeito que estava no canto da sala, fiquei. Até
porque, as pernas não obedeceram, quando o cérebro mandou
correr...
Nesse interím de pânico e caos completo, foi que escutei
uma gargalhada, daquelas dadas com vontade, vinda do quarto,
que era separado da sala por uma parede...
Ao adentrar o quarto, dei com o Jaca-Mole, meio
vermelho, de tanto... rir!
Ficamos ali: Eu, da porta do quarto, olhando, e o JacaMole, rindo, até quase espocar!
O pior é que a risalhada do Jaca me contagiou e, em dado
momento, era o Jaca rindo, e eu rindo com ele, sem saber por que
ria e porque ele ria...até que dei com a linha de pescar na mão do
famigerado e entendi tudo:
Não sei como, o sem-noção do Jaca conseguiu amarrar
uma ponta da linha no pulso direito do defunto, passar a
outra ponta pela cumeeira21 da sala, e se esconder no tal quarto,
Vocabulário
20-Pupunheira: Palmeira (Guilielma Speciosa), de tronco
espinhoso, que ocorre em toda a floresta amazônica, que
produz frutos amarelos, com polpa fibrosa e de sabor
agradável, de grande importância na alimentação das
populações nativas, e que se comem cozidos.
21-Cumeeira: Parte central e mais alta da cobertura de
casas com telhado.
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onde estávamos agora! Com a escuridão da noite, onde a casa
era alumiada por luz de lamparina, não era possível ver a linha
de pescar, transparente...
Quando descobri que a verdade nada tinha a ver com
„sobrenatural‟ ou „milagre‟, fiquei tomado pelo remorso, e até por
certa raiva do Jaca-Mole. Num ato involuntário, parti para cima
do Jaca e comecei a esmurrá-lo...
Naturalmente, levei a pior, pois o Jaca era bem mais velho
e maior que eu. A minha vingança foi sair correndo e gritando
para quem quisesse ouvir, a verdade.
O Jaca-Mole ficou uns três dias escondido no mato, sendo
praticamente caçado por todos os que tinham pernas e sabiam
andar em Vila Cariri. A coisa só acalmou um pouco quando o
padre anunciou sua excomunhão, e o pai o expulsou de casa.
O danado teve que passar uns bons meses na casa de um
tio, que morava numa colônia, distante uns duzentos quilômetros
de Vila Cariri...
Quando o padre autorizou sua volta, o sujeito teve que
passar uma temporada na casa do seu Antão, até que o pai de
criação, seu Josefino, o aceitou de volta.

LFL
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Tonha-Lesa

Tonha-Lesa
Numa manhã, bem cedo até, estou na puxada da cozinha a
mexer no fogão, preparando café, quando vejo o Terereco passar
em direção a roça...
Ao que eu faço troça:
-Eh, parente, deixe as mandiocas dormirem mais um
pouco!
O Terereco nada diz. Mas se aproxima:
-Eh, sumano! Vou tirar guarumãs,22 p‟ra tecer uns
paneiros23...
Ao que eu respondo:
-Então tome um gole de café, que acabou de sair do fogo!
Nisso, meu pai, que estava no seu ofício quase diário de
sintonizar seu velho rádio de madeira, se achega da mesa:
-O cheiro do café está convidativo...ora, se não é Dom24
Feliciano!?
E o Terereco:
-A benção, meu tio!
Vocabulário
22-Guarumã: Planta amazônica, ocorrente em alagados,
cujo caule possui casca dura e resistente que, após
beneficiada, é excelente no fabrico de cestos, bolsas,
paneiros, etc...
23-Paneiro: Cesto, feito de talas do guarumã, ou do cipó
jacitara, etc, muito usado na Amazônia, para transporte e
armazenagem de alimentos e outros.
24-‘Dom’: Forma de tratamento, derivada do Latim
“Dominu”, (significa “Senhor”), dada a reis, príncipes e
nobres, e dignitários da igreja católica, sempre seguida do
nome de batismo. O personagem Manuel, o pai, a usa
sempre, quando se dirige aos homens. O mesmo
personagem tem também o costume de jamais chamar as
pessoas por apelidos, somente pelo nome de batismo.
23
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Ao que eu também solicito a benção ao „velho‟, que
responde:
-Que Deus abençõe os dois! Para onde vais, „Dom‟
Feliciano?
E o Terereco:
-Vou entrar na capoeira,25 atrás de uns guarumãs...
-Pois então traga em dobro, pois necessito do mesmo
também. Quando do vosso regresso, dizei quanto custa o vosso
trabalho...
Nisso, tomo parte na conversa:
-Meu pai, me deixe ir com o Terereco. Assim, podemos
trazer uma quantidade maior de guarumãs...?
Antes que meu pai respondesse, minha mãe adentrou a
cozinha:
-Muito bom dia a todos!
-Bom dia! – Respondemos em uníssono.
-Nossa, um verdadeiro coral! – Minha mãe comentou.
-Um bom-dia digno da beleza do vosso sorriso, senhora
dona Inassara! – Meu pai falou.
-Ora, muito obrigada! - minha mãe respondeu - e
continuou:
-Mas então, senhor meu filho, para onde vais, se é que sua
mãe pode saber...?
Quando minha mãe falava com este tom, mesmo não
parecendo, era uma forma digamos „suave‟ de ela querer
expressar sua negativa às minhas intenções.
Ao que o „velho‟ interveio:
-Necessito de guarumãs, e como o senhor „Dom‟ Feliciano
vai ao roçado, solicitei ao nosso filho que o acompanhe...
E a „velha‟, demonstrando claramente seu desagrado,
falou:
Vocabulário
25-Capoeira: Ermo, Matagal.
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-Já que está decidido, que posso eu fazer...
E saiu cozinha afora. Meu pai foi atrás. O Terereco me
olhava, com cara de chacota. De dentro da casa, chegava aos
meus ouvidos um diálogo, em baixo som:
-“Não percebes que nosso filho ainda é uma criança. E é o
único filho que me destes. Se o perco para esta natureza
desalmada, que será do meu coração...?”
-“Compreendo vossa preocupação. Acaso imaginais que
não fico aflito com este mister? No entanto, nosso filho necessita
aprender a caminhar com seus próprios passos. Assim é a vida.”
Passado mais um tempo, o „velho‟ retornou à cozinha:
-Ide os dois, com a minha benção. No entanto, rogo-vos
que estejais de regresso antes do pôr-do-sol.
Nem fui me despedir de minha mãe, pois sabia que, se
somente olhasse para seu rosto, toda a vontade de ir à roça
desapareceria por completo...
Atamos dois cavalos a uma carroça, pusemos foices,
terçados, cordas, paneiros, etc...e seguimos pela trilha da Tapera,
à trote. Meu coração ia aos pulos, de contente! Eram raras as
oportunidades que eu tinha para sair, sem a tenaz vigilancia dos
„velhos‟. Havia algo na natureza que me atraia, como que a um
imã. E havia também, aquela sensação de liberdade, que tanto me
fazia bem!
Tudo caminhava para um dia maravilhoso, pois eram por
volta de nove horas, e o sol se fazia presente, emanando todo o
seu calor, como é típico da Amazônia.
Passamos pelo Barracão.26 Ao que pareceu, não havia
ninguém alojado por lá. Seguimos adiante, tapera adentro...
Vocabulário
26-Barracão: Casarão, ponto de espera e descanso entre
vilas e localidades, comuns em algumas regiões da
Amazônia.
25
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Foi então que o cheiro tentador de jaca madura começou a
„visitar‟ o olfato...
Conforme íamos avançando, passávamos por cima das
frutas partidas que, maduras, eram arremessadas do alto pelo
vento, e se estatelavam no chão.
Ao que o Terereco falou:
-Parente, não sei o que te parece, mas vamos parar para
pegar uma jaca?
Respondi:
-Estou contigo, e não abro!27
Assim, prendemos os cavalos num pé de samaúma,28 e
descemos. O Terereco então olhou para a copa da jaqueira mais
próxima, e escolheu uma fruta:
-Sumano, é aquela! E lá vou eu, buscar a porruda!
Com grande agilidade, o caboco „escalou‟ a árvore, que
tinha uns bons vinte metros de altura. A fruta escolhida estava
quase na copa da jaqueira. Ao se aproximar, o Terereco a
pressionou com os dedos. Os mesmos afundaram na casca...
-Ih, parente, que meus olhos não me enganam...
Rapidamente, desembaraçou um rolo de corda que levava
preso à cintura. Com uma ponta da corda prendendo a fruta pelo
talo, passou a outra ponta por um galho mais alto, fazendo descer
a mesma em minha direção, em baixo da árvore.
Ao que gritei:
-Aqui tá seguro!
Vocabulário
e não abro!’:

27-‘Estou contigo
Expressão de
concordância.
28-Samaumeira: Ou Sumaúma, é uma árvore gigantesca,
da família das bombacáceas (Ceiba pentandra), das
florestas inundáveis. De tronco imenso e flores que
possuem cápsulas, onde se encontra um material chamado
paina, que serve para fazer salva-vidas. A madeira, por ser
leve e resistente, é usada na construção de barcos.
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Então, o Terereco puxou a faca, presa no cinto, e cortou o
talo da fruta, acima de onde estava o nó da corda, bem na junção
com o galho. Quando o talo cedeu ao corte, o peso da jaca passou
para a corda e, consequentemente, para a ponta que eu estava
segurando. Devagar, fui baixando a fruta...
Nos fartamos de jaca, e mesmo assim, sobrou a metade!
Bastou um sinal, e os cavalos não perderam tempo com o
restante da jaca...
Depois do lanche saboroso que a natureza acabara de nos
proporcionar, seguimos caminho. Cerca de meia hora a mais de
trote, chegamos ao nosso destino: O Gapó29 do Açaizal. O local
tinha esse nome porque, além de guarumã, tinha muitos pés de
açaí.30 Enquanto nos preparavamos para entrar no gapó, observei
que haviam muitos cachos de açaí que, de tão maduros, já
estavam ficando arroxeados...
De repente, me peguei pensando em Maria, pois os cachos
pendurados nos açaizeiros lembravam as madeixas compridas e
encaracoladas da bela caboca, a mais linda moça de Vila Cariri...
Voltei a realidade. Comentei com o Terereco:
-Puxa vida, bem que podíamos aproveitar, e levar um açaí
também, hein!
O Terereco:

Vocabulário
29-Gapó, ou Igapó: Região de mata alagadiça, comum na
Amazônia; Várzea; Pântano.
30-Açaí: Palmeira (Euterpe Oleracea), de cujos frutos se
faz uma espécie de suco, energético, riquíssimo em ferro.
Junto com a farinha de mandioca, forma a base da
alimentação do nortista. Da mesma palmeira, é também
extraído o palmito. No Maranhão, é chamado de Juçara, ou
Jussara.
27
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- Isso é de lei,31 suprimo!32
Com uma hora de serviço, fizemos uns cinquenta feixes de
guarumã, que eram mais que suficientes. Então, preparamos umas
peconhas33, e começamos a „derrubar‟ açaí. Quando a contagem
era de trinta cachos, paramos.
Separamos os grãos do açaí dos cachos e empaneiramos34
tudo. Ajeitamos o Ouro Roxo35 na carroça, junto com os feixes
de guarumã, e tomamos o caminho de volta à vila. O sol marcava
lá as suas três horas da tarde.
Ao passarmos em frente ao Barracão, demos com a
Tonha-Lesa, que era uma senhora que tinha uns parafusos a
menos, e andava sem rumo certo...
Diziam que a mesma - depois de uma desilusão amorosa,
tempos atrás - perdeu o juízo.
Fiz um aceno:
-Eh, minha tia!
- ...
-Para onde a senhora vai, tia? Quer uma carona? - O
Terereco indagou.
Vocabulário
31-‘É de lei’, ‘É de rocha’: Expressões de concordância,
comuns no Pará, que significam „com certeza‟,
„exatamente‟.
32-Suprimo: Contração de “Seu Primo”, espécie de
pronome de tratamento, comum no interior da Amazônia.
33-Peconha: Espécie de corda trançada, amarrada nas
extremidades, usada para subir em árvores de tronco liso,
como açaizeiro e coqueiros. Pode ser feita com as folhas
do açaizeiro, ou cipós, ou ainda, de cordas sintéticas ou
pano.
34-Empaneirar: Ato de guardar algo em paneiros.
35-Ouro Roxo: Um dos muitos nomes do açaí.
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A velha respondeu:
-Pra onde eu vou, não interessa a ninguém...segue teu
caminho e não me aperreie.36
O Terereco então falou, mais para si mesmo:
-Isso é que dá mexer com gente lesa...37
Só que a velha escutou e, avançando para a carroça,
começou a berrar:
-Lesa é aquela vaca da tua mãe, seu excomungado! E te
aperpara,38 que agora tu vai ver o que é lesura: Arranca-Toco,
Lambe-Espinho, peeeeeega!
Do nada, apareceram dois cachorrões – famosos em toda a
vila, por suas ferocidades – e tão esquisitos quanto a dona,
rosnando ameaçadoramente...gritando e xingando, a velha
começou a se aproximar da carroça, com os cães junto...
Mais que depressa, esporeamos os cavalos, que se
danaram na carreira, apesar do peso da carroça! Quando passamos
pela curva que saía da tapera, diminuimos o ritmo, para poupar os
cavalos, e também por imaginar que havíamos deixado o sinistro
grupo para trás...
Então, repentinamente, a velha reaparece, com os dois
cachorros! Os cavalos deram um arranque, que jogou o Terereco
p‟ra dentro da carroça!
O Terereco gritava:
-Suprimo, toque os cavalos, que eu dou um jeito nessa
velha enfeitiçada...
Aprumei os cavalos, e a correria recomeçou! Em dado
momento, olhei para trás, e não acreditei no que vi: Os cachorros

Vocabulário
36-Aperrear: Incomodar, inquietar.
37-Lesa, ou Lesura: Loucura, doidice.
38-‘Aperpara’: É o mesmo que prepara, ou preparar.
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vinham bem próximos das rodas da carroça e,
surpreendentemente, a velha Tonha-Lesa também!
A velha, com aqueles cabelos desgrenhados, a boca sem
dentes, xingando, e correndo com aquela velocidade, parecia que
não era humana! Fui tomado pelo pânico, pois os cavalos já
estavam no limite...
Com um grito gutural, a velha tentou fazer o que parecia
impossível: Pular pra dentro da carroça! Só que o Terereco foi
mais rápido: Pegou um dos paneiros de açaí, e jogou de encontro
a velha... o paneiro de açaí acertou em cheio o „alvo‟, em pleno
ar: Vi a velha ser arremessada, aos solavancos, para dentro do
mato que ladeava a trilha! Os cães também pararam. Ganhamos
terreno!
De longe, no entanto, vimos que a velha louca
rapidamente se recuperou da queda, e estava correndo de novo, e
gritando toda sorte de ameaças...
Chegamos esbaforidos na vila! Paramos embaixo da
mangueira grande39 do quintal de casa...
Mais que depressa, corri para meu quarto. Voltei com
minha cartucheira,40 carregada. O Terereco já estava com a dele,
de prontidão. Meu pai, que estava com umas visitas, também já
estava com uma arma na mão. As mulheres correram, em pânico,
para dentro de casa...
Eu e o Terereco tomamos posição atrás da carroça,
esperando surgir aquele grupo bizarro que nos seguia...
Os outros homens que, momentos antes, estavam bem a

Vocabulário
39-Mangueira Grande: Mangueira gigantesca, a maior,
das várias que haviam no sítio de Dom Manuel.
40-Cartucheira: Espécie de rifle de repetição, muito usado
no interior do Pará.
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conversar alegremente com meu pai e que, agora nos
acompanhavam detrás da carroça, me interrogavam, com olhares.
O tempo foi passando, passando... mas nada aconteceu.
Passado mais um tempo, meu pai indagou:
-E então, o que sucede-se?
O Terereco saiu de fininho para a rua. Fiquei na enrascada,
pois sabia da incredulidade do „velho‟ para quase tudo que era
acontecimento considerado „místico‟, na vila...
Meio sem graça, respondi:
-É uma longa estória, meu pai...
LFL
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Tapera

Tapera
Era a época da feitura da farinha.41 As famílias faziam os
preparativos, e partiam em direção às casas de forno.42 A nossa
casa de forno ficava na beira do rio Jutaí, distante cerca de uns
trinta quilômetros da vila. Era, na verdade, um grande pomar.
Havia pés de bacuri,43 - alguns com mais de cem anos! jaqueiras, goiabeiras, bananeiras, mexericas,44 jambo, ameixa,
cajueiros...mangueiras, então, havia para mais de quarenta pés,
todos em fase frutífera!
E, havia o rio Jutaí, com suas águas transparentes e
límpidas. Era possível ver os peixes nadando no fundo, que era de
areia branquinha! O rio Jutaí circundava nossa casa de forno, e
depois seguia floresta adentro.
Para chegar à nossa casa de forno, era necessário cruzar o
rio Jutaí, usando uma ponte feita com troncos de miritizeiros45
atados uns aos outros...
Era um trabalho que exigia força física...
Vocabulário
41-Farinha: Base da alimentação amazônica. É fabricada a
partir do beneficiamento do tubérculo de certa mandioca.
42-Casa de Forno: Local usado para fabricar a farinha,
comum nas comunidades mais afastadas dos centros
urbanos, na Amazônia.
43-Bacuri: Fruto grande e carnoso, com polpa brancoamarelada, de árvore da família das gutiferáceas (Platonia
Insignis), muito apreciado, sobretudo no Pará. Possui sabor
peculiar. Assim com o cupuaçú, seu cheiro pode ser
percebido a cerca de cem metros ou mais de distância.
44-Mexerica: O mesmo que tangerina, ou bergamota.
45-Miriti: Palmeira altíssima, típica de alagadiços
amazônicos (Mauritia Flexuosa). Possui frutos globosos, e
suas folhas, usadas para fazer telhados. Existem relatos
comprovados de espécimes com mais de 60m de altura.
33

[Continuação de „Tapera‟, de “O Lenço!”.....................................................................]
A primeira fase da farinhada era a colheita da mandioca.46
Muitas vezes se fazia muito esforço para arrancar as raízes
do chão endurecido.
Depois, se juntava as raízes em paneiros, que eram
carregados, uma parte para dentro do rio, para „amolecer‟, e o
restante, seguia para a casa de forno, onde era amontoada. Após
isso, as pessoas se reuniam em volta do montão de mandioca, e
começava o trabalho da retirada da casca, que demorava, às vezes,
dias. Após esse processo, começava outro, o de ralagem.
Após todos esses processos, a massa resultante era
misturada a outra massa, feita da mandioca que estava de molho
no fundo do rio, também já há alguns dias.
Então as duas massas, misturadas, eram postas em
tipitis,47 para ser espremida. O líquido resultante dessa prensa era
o tucupi,48 que era aparado em tachos e gamelas.
Já a massa, seca, era separada em caixotes de madeira,
para ser peneirada. O tucupi, posto em tachos, originaria uma
Vocabulário
46-Mandioca: Tubérculo radicular, da família das
euforbiáceas (Manihot Utilissima) rico em amido. Na
Amazônia, é chamado de Maniva, que deriva do tupi
Manaíba. É usado na fabricação da farinha, base alimentar
da região. Existem espécies venenosas de mandiocas,
impróprias ao consumo humano.
47-Tipití: Espécie de cesto cilíndrico extensível, feito da
tala de certa palmeira, com uma abertura na parte superior
e duas alças, usado para prensar e secar a massa da
mandioca ralada, no fabrico da farinha.
48-Tucupí: Suco da mandioca ralada. Quando deixado
imóvel durante algum tempo, no fundo do utensílio onde
está armazenado, este suco deposita uma espécie de
pasta, a goma de tapioca.
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fécula, muito usada no preparo de mingaus e bolos, e também,
no preparo do famoso tacacá: A goma de tapioca.49
Enquanto a massa era coada nas peneiras, já havia uma
equipe trabalhando para „esquentar‟ o forno. Consistia em pôr
uma certa quantidade de lenha embaixo do mesmo, visando
aquecê-lo. O forno era, na verdade, uma chapa de metal,
geralmente circular, com dois metros de diâmetro em média. Era
ornado com uma borda feita em madeira, que dava o efeito de um
prato gigante. O tal „prato‟ era posto em cima de um círculo de
mesmo tamanho, feito de barro armado ou tijolos.
Então a massa era posta no forno, e os forneiros,
começavam a „escaldar‟ a farinha, com seus rodos gigantes.
Ser forneiro de farinha exigia grande habilidade e força física,
para espalhar a massa, molhada, sobre a chapa quentíssima, e
juntar tudo, e espalhara novamente, sem deixar queimar...até que
a massa se transformasse na saborosa farinha, base do nosso pão
de cada dia!
Enquanto os adultos estavam na labuta de preparar a
farinha, a pequenada estava também nos seus „ofícios‟, que era
nada mais, nada menos que subir em árvores para apanhar frutas,
pular no rio, pescar...
Nesses ofícios, ninguém era mais „especialista‟ que o
Jaca-Mole. Apesar dos seus treze anos, o Jaca sempre tinha uma
novidade ou um brinquedo que encantava os pequenos: Numa
hora era uns carrinhos feitos de miriti, noutra, era barcos feitos de
cortiça. Só o danado conseguia trepar nos altíssimos bacurizeiros.
Só ele sabia onde era a morada da mãe do rio, e por aí adiante...
E, para variar, o Jaca-Mole estava com um novo „projeto‟:
Queria investigar uma antiga propriedade, distante uns
Vocabulário
49-Goma de Tapioca: Fécula alimentícia extraída do suco
da mandioca ralada, o tucupi.
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vinte quilômetros da casa de forno. O problema é que, se
fosse pedir permissão para tal empreitada, os adultos – além de
proibir – iriam lhes dar sermões sobre os perigos que era ir até a
tal tapera...os quais, de fato, existiam. E algum de nós
acompanhá-lo, estava totalmente fora de cogitação.
No dia da nossa partida da casa de forno, no entanto, o
Jaca-Mole, a pretexto de pegar uns peixes para levar à vila,
conseguiu permissão para sair. Conforme combinado na noite
anterior, eu e o Toninho iríamos também.
De manhã bem cedo, depois dos preparativos e as
recomendações de praxe, pegamos o caminho que ia dar no
Açude Branco, um excelente pesqueiro.
Depois de cerca de uma hora à cavalo, chegamos ao local
da pescaria. Depois de pormos os matapis50 para pescar, o JacaMole falou:
-„Seus‟ pequenos, vou até a tapera...alguém quer ir
comigo?
Eu e o Toninho falamos ao mesmo tempo:
-Eu!
E o Jaca:
-Só pode ir um, pois o outro precisa tomar conta dos
matapis.
E o Toninho:
-Eu vou, pois sou o mais velho.
Dessa forma, não tive mais argumento. Só me restou ver
os dois partirem e ir verificar os matapis...
A aventura, que à princípio, duraria cerca de duas horas, já
ia chegando à três, pois desde as nove que os dois haviam saído
Vocabulário
50-Matapi: Espécie de cesto ovalado, feito de talas ou
cipós, aberto nas extremidades, usado pelos nativos
amazônicos na pesca de peixes e camarões.
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para a tapera, e já era meio-dia. Despesquei51 os matapis, ajeitei
os peixes nuns paneiros, e fiquei aguardando a volta dos dois
aventureiros. Olhei o sol, e percebi que já ia para uma da tarde.
Comecei a ficar apreensivo, pois íamos partir para a vila à
tardinha. Tínhamos prometido voltar à casa de forno pelo meiodia. Aproveitei para tirar uns cachos de açaí. Fiz duas peconhas e
me pus ao ofício. Meia hora depois, os cachos arriados já enchiam
três cofos.52
Quando deu duas horas da tarde, fiquei aperriado.53 Ajeitei
os peixes e o açaí no lombo do Cardão54 – que era o cavalo
favorito do meu pai – e, pelas rédeas, peguei o caminho da casa
de forno.
Fiz assim, pois pensei: “Se eles chegarem na beira do rio,
e não me virem, vão entender que eu já tomei o caminho da casa
de forno.” Ia andando, puxando o Cardão, esperando os dois me
alcançarem.
O problema é que cheguei na beira do rio Jutaí, já quase
de frente à nossa casa de forno, e nada do Jaca-Mole e do
Toninho me alcançarem...o jeito foi sair da trilha e entrar na mata
com o cavalo.
Fiquei matutando sobre a possibilidade de eu ter que
atravessar o rio sem o Jaca-Mole e o Toninho, e as consequências
que essa possibilidade traria...
Vocabulário
51-Despescar: Ato de retirar os peixes de matapis, redes,
currais, etc...
52-Cofo: Espécie de cesto, feito da folha trabalhada de
certa palmeira, muito usado na Amazônia.
53-Aperriado: Agoniado; Inquieto.
54-Cardão: O cavalo existiu de fato. Era renomado por sua
inteligência e resistência. Só se permitia ser montado por
seu proprietário, que era bisavô do autor.
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Decidi esperar. Amarrei o Cardão num pé de cuieira,55 e
trepei em um taperebazeiro,56 de onde tinha visão privilegiada
do caminho da tapera, e também de quem atravessava o rio, vindo
da casa de forno. Lá do alto da árvore, percebi que, na casa de
forno, os preparativos para o regresso à vila estavam „nos
finalmente‟...
Vi meu pai e o Tio Zezão andando de um lado para outro,
pois, com certeza, já estavam preocupados com o a nossa demora.
Já iam dar cinco horas...
Apreensivo, olhei para o caminho da tapera, e nada dos
dois pequenos aparecerem. Tomei uma decisão. Desci do pé de
taperebá, peguei o Cardão, e me dirigi para a margem do rio Jutaí.
Quando cheguei na cabeceira da ponte de miritis, meu pai
e o Tio Zezão me viram, lá da outra margem, e atravessaram,
vindo ao meu encontro...percebi o olhar interrogador dos „velhos‟,
tão logo os dois chegaram diante de mim.
E agora?
Quando já me preparava para pedir ajuda, ouvi uma
gritaria, vinda da trilha da tapera!
Nem deu tempo para fazer nada:
O Toninho vinha desembestado, passando „chutado‟ por
nós, e quase voando por cima da ponte. Enquanto olhávamos,
estupefatos, para o Toninho, já do outro lado da ponte, ouvimos
Vocabulário
55-Cuieira: Árvore da família das combretáceas
(Buchenavia Grandis), que produz frutos globosos - as
cuias - dos quais se fazem vasilhas. Essas vasilhas são
feitas da casca da cuia, tratadas e envernizadas
artesanalmente. Na Amazônia, são usadas para consumir
mingaus e beberagens, como o famoso Tacacá.
56-Taperebá: Do Tupi, Tapiriba. É uma variedade do Cajá,
típica de quase todo o Norte Brasileiro.
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o alerta:
-Pulem no rio, pulem no rio!!!
Era o Jaca-Mole, que vinha no mesmo embalo do
Toninho! Mal o Jaca passou por nós, vimos o que havia posto os
pequenos para correr:
Um catitú57 imenso, apareceu na trilha! O bicho vinha a
toda velocidade, bufando de ódio. Fiquei petrificado de terror...
O bichão partiu em minha direção, e teria me mandado
pelos ares, se dois tiros certeiros de carabina, um no meio das
ventas,58 dado pelo Tio Zezão, e o outro, dado pelo „velho‟, que
estavam no meio da ponte, não tivessem freado a fera. Vi a besta
tombar, a cerca de cinco metros de onde eu estava,
agonizando...mais um tiro, e o bicho, de metro e meio de altura e
trezentos e tantos quilos, se aquietou...
A estória que o Jaca-Mole contou depois, passou a ser a
oficial. Ele disse que me mandou na frente, com o Cardão e as
coisas, vindo logo atrás, com o Toninho. Foi quando o catitú
apareceu e os botou em fuga. Meu pai aceitou a estória mais por
causa da fartura de carne que a fera propiciou, do que pela
explicação propriamente dita, pois, em se tratando de Jaca-Mole...
Mas não nos poupou de um severo sermão. E minha mãe,
quando soube do ocorrido, me deixou sem pôr os pés fora de casa,
de castigo, por quase um mês.
O Jaca-Mole e o Toninho nunca me contaram o que
realmente aconteceu na tapera, por mais que eu tenha insistido...
No entanto, nunca mais quiseram andar por lá, de novo.
Vocabulário
57-Catitú, ou Caititu: Em alguns lugares, é conhecido
como Porco-do-Mato. Mamífero artiodáctilo, (Tayassu
Tajacu), típico de algumas regiões da América do Sul.
58-Venta: Face; Cara.
LFL
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Curva do Bacurizeiro
Certa feita, o Patão, o Naná, e o Jaca-Mole se prepararam
para sair numa pescaria, no rio Jutaí. Ao que eu também fui
convidado, e, após muita relutância de minha mãe, e apreensão de
meu pai, fui autorizado a ir no grupo.
Naturalmente, o „velho‟ chamou o Naná, que era o mais
velho do grupo, e determinou:
-„Dom‟ Francisco das Chagas (esse era o nome do Naná),
sois o responsável por trazer o grupo em segurança à vila. Sejais
sóbrio e determinado, conforme vossos pais o são. Mostrai que
fazeis jus ao orgulho que os mesmos vos dispensam, e a confiança
que ora vos deposito...
-Não se preocupe, „seu‟ Manuel – disse o Naná, meio sem
jeito, pela eloqüência das palavras do „velho‟.
Feito os preparativos, saímos no amanhecer de uma
quinta-feira. Seria um dia inteiro de viagem à cavalo, até as
cabeceiras do rio Jutaí. O trajeto foi tranqüilo, e chegamos ao
ponto desejado por volta das quatro da tarde do mesmo dia.
Montamos acampamento em cima de uma pedra gigante, de cerca
de dez metros de diâmetro, e alta o bastante para uma visão
privilegiada da margem esquerda do grandioso rio e, o que é
melhor, a pedra oferecia valiosa proteção para felinos predadores,
abundantes por aquela região, principalmente à noite.
O Naná, que era considerado o melhor caçador daquelas
bandas, mandou que fizéssemos um mutá59 numa samaumeira,
localizada na lateral direita da pedra, que seria onde ficaria o
nosso vigia e, caso fosse necessário, seria nosso ponto de fuga,
haja vista que as feras não estavam respeitando nem a altura de
quase quinze metros da rocha gigante...
Vocabulário
59-Mutá: Espécie de plataforma, de madeira, construída
na mata. Geralmente, é feita em lugares altos - como
árvores - para esperar a caça.
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A noite nos apanhou ainda nos preparativos do
acampamento, o que deixou o Naná apreensivo, e a nós em quase
pânico. Ao que o Naná chamou o Patão:
-Sumano Patão, pegue três espingardas e se aperpare lá no
mutá. Deixe todas as armas carregadas, pronta paras o uso...
O Patão (que tinha esse apelido porque, quando andava,
tinha o cacoete de balançar o traseiro, parecendo um patarrão.60
Naturalmente, a turma não perdia oportunidade de fazer chacota
com o mesmo, por isso), rapidamente, preparou as armas e, na
hora da subida na árvore imensa, o Jaca-Mole indagou:
-Parente, queres ajuda para alevar61 o rabo até lá em riba?
Ao que o Patão emendou:
-Só se fosse o rabo da tua mãe, filho duma égua!
Nisso, o famigerado do Jaca-Mole já estava a imitar o
andar do pobre Patão, claro, com exagerada e cômica
performance, fazendo a turma toda rolar de rir!
A risalhada acabou instantaneamente quando, a cerca de
uns trezentos metros de onde estávamos, um berro gutural ecoou
na mata...parecia que o belzebu62 em pessoa chegava, e o seu
arauto soprava a trombeta, anunciando a sua sinistra presença. Foi
então que o Naná gritou:
-Se acalmem, seus home63, é só a guariba64, saudando a
Vocabulário
60-Patarrão: Pato macho adulto.
61-‘Alevar’: Levar; Conduzir; Levantar.
62-Belzebu: Segundo a Bíblia, é o príncipe dos demônios.
63-‘Home’: É o mesmo que „homens‟.
64-Guariba: Designação dada aos símios platirrinos,
cebídeos, do gênero Alouata, da América Central e do Sul,
caracterizados pela maxila inferior barbada, e sobretudo
pelo grito peculiar. São frugívoros e vegetarianos, e vivem
em bandos, guiados pelo macho mais velho, o capelão.
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noite!
E, de fato, começou um „concerto‟ de berros, cada um
mais horripilante que o outro, vindo de variados pontos da mata.
Quando um grupo terminava, outro começava em outro
local...minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar. O
Naná chegou perto de mim:
-Calma, sumano, pois estamos seguros. Onde tem guari ba, outros bichos não vem...
E continuou:
-Vamos aprontar o acampamento, e rápido, pois di cum
poco65 elas vão embora.
Apesar do „adereço‟ do Patão, o mesmo escalou a
samaumeira com incrível rapidez, e puxando, através de uma
corda, as três armas. Lá de cima, gritou:
-Fiquem tranqüilos, seus „home‟, que agora „dom‟ Patão
faz a seguridade!66 - Falou, imitando meu pai.
E o Jaca-Mole:
-Quando fores atirar, cuidado pra não acertar o rabo!
E o Patão, lá de cima, se danou a mandar xingamentos. Ao
que o Naná falou:
-Já chega, seus „home‟...vamos trabalhar.
Instantaneamente, acabou a bazófia pois, além do Naná ser
o mais velho do grupo, estava investido da autoridade do meu pai,
que era a maior autoridade da vila.
E assim, quando tudo estava em seus devidos lugares, o
Naná falou:
-Agora, vamos „aperpará‟ os matapis...
Pegamos os cestos, e começamos a pôr as iscas. Quando
ficaram prontos, o Naná desceu da pedra, o que nos deixou um
Vocabulário
65-„Di cum poco’: Seria o mesmo de “Daqui a pouco”.
66-‘Seguridade’: Segurança.
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tanto tensos. O Patão também desceu. Quando fui fazer o mesmo,
o Naná falou:
-Você não, sumano. Fique em cima da pedra, e observe...
Obediente, vi os dois lá embaixo pegarem os matapis e se
dirigirem para a beira do rio. O Patão, lá em cima do mutá, atento
e com uma espingarda pronta...
Passaram cerca de uns quarenta minutos, e então o Naná e
o Jaca-Mole voltaram, e subiram na pedra. Depois de uma janta
rápida e um café, o Naná mandou o Patão descer do mutá, para se
alimentar, dizendo para o Jaca-Mole tomar o seu lugar. Apesar de
eu não fazer parte do turno de vigia, praticamente não preguei os
olhos, prestando atenção a tudo o que ocorria no a campamento.
Tudo correu bem durante a noite. Quando amanheceu, o Naná,
que estava em seu turno no mutá, desceu e preparou o café.
Após o café, descemos todos da pedra e fomos despescar
os matapis. Para nossa surpresa, só tinha peixe em três, dos vinte
que colocamos na água...isso era muito estranho, pois aquele local
era farto de peixe. Quando as coisas ficavam escassas na vila,
percorríamos a considerável distância até as cabeceiras do rio
Jutaí, para abastecer de peixes a localidade. Isso era uma atitude
extrema, pois os antigos diziam que o local era encantado, e que
também era o criadouro dos peixes.
O Naná ficou pensativo...e nós, pensativos com ele.
Depois de um tempo, ele falou:
-Seus „home‟, eu e o Patão vamos entrar na mata, pra
interá67 o almoço. Vocês dois ficam e tomam conta do
acampamento - se referindo a eu e ao Jaca-Mole.
Após a partida do Naná e do Patão, o Jaca-Mole disse:
-Sumano, vamos pôr os matapis na água. Quem sabe não
pegamos os peixes que escaparam de noite...
Ainda pensei em questionar o Jaca-Mole, sobre o perigo
que era descer da pedra mas, quando dei por mim, o danado já
Vocabulário
67-‘Interá’: O mesmo que inteirar; Completar.
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estava lá embaixo, dentro do rio. Então, quando estávamos
finalizando a tarefa, demos com um velho, na beira do rio...
O Jaca-Mole, meio desconfiado, falou:
-Eh, meu tio...
O velho nada respondeu.
Saímos da água. Chegamos perto do ancião. Tinha os
cabelos compridos e brancos. Aparentava muita idade.
Ao que o Jaca-Mole indagou, de novo:
-Eh, tio. Estás no caminho da caça?
Então, o velho falou:
-Por aqui não há mais caça, não. E nem peixe também.
Se quiserem pegar alguma coisa, devem ir mais para baixo do rio,
na Curva do Bacurizeiro. Só tomem cuidado para não pegarem
peixe em excesso, e nem as fêmeas ovadas e os filhotes...
Dizendo isso, o velho - sem cerimônia - se embrenhou na
mata...
Eu e o Jaca-Mole ficamos olhando, apreensivos...
Lá pelo meio-dia, o Naná e o Patão retornaram, com uma
paca no pau-de-carga. Falamos que tínhamos posto os matapis na
água. O Naná elogiou a iniciativa. Quando falamos do velho, o
Naná ficou pensativo, e depois disse:
-Vamos puxar os matapis. Se o velho caçador disse que os
peixes „tão na Curva do Bacurizeiro, então é p‟ra lá que vamos...
Peiamos os matapis nas montarias, e partimos na direção
do lugar mencionado pelo velho, distante de onde estávamos
cerca de uma hora de trote.
Quando chegamos, o Patão fez um fogo para assar a caça e
os três peixes, o que seria o nosso almoço.
Eu, para querer ser útil, fui limpar os peixes e a caça. O
Naná e o Jaca-Mole, rapidamente, prepararam os matapis com as
iscas e os anzóis, e foram colocá-los na posição de pescar no rio,
enquanto ficava pronta a bóia.68
Vocabulário
68-Bóia: Refeição.
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Depois do almoço, fizemos uma hora de sesta. Após isso,
fomos ver os matapis. Para nossa alegria, os mesmos estava até a
boca de peixe: Haviam jejus, pacus, acarás...em alguns tinha até
tucunarés e tambaquis!
Empolgados, terminamos de despescar! Havia cerca de
uns trezentos quilos de pescado. O Naná então, virou para a mata,
e disse:
-Obrigado, minha mãe! Agora, temos peixe para abastecer
a vila por, pelo menos, duas semanas!
Começamos os preparativos para voltar. Após arrumarmos
tudo nas montarias, o Patão fez o seguinte comentário:
-Puxa, seus „home‟, bem que era bom encontrar esse velho
de novo, pra agradecer e lhe dar uns peixes, hein!?
Após uma pausa, o Naná concordou:
-É mermo.69 Vamos voltar lá na Pedra...quem sabe, ele
ainda tá por lá...
Chegamos na pedra, já pelo entardecer. Ficamos
esperando, enquanto o Jaca-Mole fazia um café. Após o café,
demos mais um tempo, e nada. Aí, o Naná perguntou:
-Vocês dois, perguntaram o nome do ancião?
-Não - respondi.
-Ele era meio esquisito...nem deu tempo. Quando
percebemos, ele já tava indo embora – falou o Jaca-Mole.
Então, o Naná perguntou onde o velho tinha aparecido, e
para onde tinha ido. Mostramos. Ao verificar o lugar, não havia
rastro nenhum, nem qualquer vestígio que denunciasse a presença
de algum passante...
O grupo ficou meio tenso...ao que o Naná falou:
-„Tá certo, seus „home‟, „aperparem‟ um avoado70, e
Vocabulário
69-‘Mermo’: Mesmo.
70-Avoado: Espécie de quinhão de determinada posse
(carne, peixes, frutas), oferecido a alguém.
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deixem peiado71 naquela árvore...
O Patão separou cinco bons peixes, passou os mesmos
numa fieira, e pendurou na árvore. Após isso, o Naná gritou:
-Eh, meu tio...se tiver por aí, „taqui‟ a bóia!
- ...
Depois de um tempo, o Naná disse:
-Vamos, seus „home‟, que tá na hora...quero chegar pelo
amanhecer, na vila.
E assim, cavalgamos toda a noite, sem incidentes. Mesmo
assim, as espingardas estavam prontas...
Chegamos na vila por volta do amanhecer. E foi aquela
festa, pois a pescaria tinha sido boa!
Até que o Naná falou do velhinho. Vó Genesiana, que
era a senhora mais idosa da vila, ficou pensativa...e perguntou:
-Como era o tal velho...?
O Jaca-Mole e eu demos os detalhes. Ao que a anciã
indagou:
-Vocês tem certeza do que dizem...?
-Sim, era assim „mermo‟, Vó! – falamos, ao mesmo
tempo, eu e o Jaca-Mole.
Vó Genesiana saiu, falou com meu pai a sós, e depois foi
embora. À tarde, retornou. Tinha à mão uma sacola.
Meu pai falou:
-É necessário fazermos algo. Que ninguém nos siga.
E foi, conduzindo Vó Genesiana, por uma trilha que dava
nos fundos do sítio onde morávamos, lá onde havia uma pequena
capela...
E foi só os dois virarem às costas, para que o traquinas
do Jaca-Mole – como sempre – se escapulisse para o mato...
Cerca de uma hora depois, o Jaca-Mole chega,
esbaforido...ele tentava falar, mas não conseguia. Ficou assim uns
bons dois dias...
Vocabulário
71-Peiado, ou Apeiado: Pendurado, suspenso.
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Na tarde do terceiro dia quando, finalmente, conseguiu
falar, o Jaca-Mole reuniu o Naná, o Patão, e eu.
Disse:
-Seus „home‟, é o seguinte: Vi, com esses olhos que a terra
há de comer, quando a vó falava com o „Dom‟ Manuel...parou
para tomar fôlego. Nunca tinha visto o Jaca-Mole naquele estado
de nervos. E o Naná, impaciente:
-Fala logo, „home‟, que até já me deixaste cuíra72 de
preocupação...
E o Jaca-Mole:
-Foi que a Vó disse que o velhinho que nós vimos era um
irmão dela, um tal de Joventino...
-Puxa, então tá explicado a emoção da Vó. Bem que ele
podia vir visitar a vila, assim, a gente agradeceria a pescaria, e a
vó veria seu parente, de novo - disse o Patão.
-É „mermo!‟- confirmou o Naná.
E o Jaca-Mole:
-É, seus „home‟... o problema é que, segundo o que a Vó
disse depois, esse tal Joventino já morreu faz pra mais de quarenta
anos...!!!
Depois disso, nenhuma viva alma da vila teve coragem de
ir pescar na Curva do Bacurizeiro, de novo...
Vocabulário
72-Cuíra: Inquieto, Agoniado.
LFL
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Candiado...
Tudo começou com dona Chiquinha, uma anciã que metia
medo na pequenada. Diziam que ela „virava bicho!‟ O certo é que,
numa tarde, a tal anciã chegou a nossa casa, e pediu um aparte ao
meu pai. Era a hora do Chá da Tarde,73 uma esquisitice que meu
pai aprendeu nos seus tempos de moço, quando das suas andanças
lá pelo estrangeiro, numa tal de „Inglaterra‟.
Após o chá, meu pai recebeu dona Chiquinha. Cerca de
meia hora depois, a anciã saiu porta afora, batendo os pés...
Meu pai explicou:
-Agora vejam: A senhora dona Francisca quer que eu
descubra que fim levou umas galinhas do seu quintal, sumidas na
noite passada...
E emendou:
-Parece-me, a este povo, que não possuo ocupação séria.
O assunto seria rapidamente esquecido se, na manhã
seguinte, a Vó Genesiana não chegasse com queixa parecida:
-Observe, „seu‟ Manuel, que meus dois galos ranfiões74
tomaram chá de sumiço, noite passada...
E meu pai:
-Fique tranquila, senhora dona Genesiana. Verei o que
posso fazer.
E o „velho‟ ficou a tarde toda, tecendo uns paneiros, e
matutando sobre o assunto. À boca da noite,75 chamou o Naná e
o Patrulheiro. Eram cerca de oito horas da noite, quando „o velho‟
tomou sua cartucheira, cumprimentou minha mãe, e saiu, junto
Vocabulário
73-Chá da Tarde: Tradição britânica de tomar chá à tarde,
com lanchinhos. Foi criada por Anna Russel, Sétima
Duquesa de Bedford, condado do leste da Inglaterra, por
volta de 1840.
74-Ranfião: Maioral; Principal.
75-Boca da Noite: Início da noite; Anoitecer.
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com os outros dois...
Minha mãe ficou em claro. Eu fiz companhia, agoniado,
pois, quando fiz menção de pedir para ir na diligência, meu
pai me lançou um daqueles seus olhares que dizem tudo...
Lá pelas tantas da madrugada, quando o sono já começava
a cobrar seu preço, se ouviu, na direção da estrada principal, um
estampido de disparo de arma de fogo...um berro descomunal se
seguiu e, logo após, uma tremenda confusão de sons.
Corri para a espingarda que ficava atrás da porta do quarto
da „velha‟, e saí para a rua. Logo depois, o Alambique chegou. E
ficamos os dois ali, conversando com olhares.
Ao que comentei:
-Sumano Alambique, seja lá o que for que os „home‟
tenham atirado lá pra riba, se ainda tiver vivo, tem de passar por
aqui...
-Eh, eh... - respondeu o Alambique.
Percebi que o Alambique estava sóbrio, o que era fato
raríssimo. Quando ia lhe perguntar sobre este mister, ouvi um
grito...era o Naná:
-Pega, pega!
O Alambique, mais que depressa, sumiu, parecendo se
evaporar em pleno orvalho da madrugada! Preparei a espingarda,
corri pra debaixo de um jambeiro, uma das muitas árvores que
ficavam em frente da nossa residência, e esperei...dentro de pouco
tempo, ouvi um tropel de cachorros latindo, e vozes humanas
atrás, incentivando...
Foi quando me deparei com uma cena bizarra, que me
congelou o sangue nas veias: Uma espécie de bicho, que na
escuridão se assemelhava a um equino76 mas, que estranhamente,
corria sobre dois pés, apareceu na rua!
Vocabulário
76-Equino: Pertencente ou relativo ao cavalo; Cavalar.
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O mesmo corria desesperadamente, já que sangrava em
uma das pernas...fiz mira, mas, quando ia disparar, alguma coisa
saiu voando da copa do jambeiro com um olhar que não esqueço
– era olhar de gente! – e lançou suas garras em direção ao meu
rosto...
Me atirei ao chão. Foi o que me salvou de ficar cego, pois
uma das garras da tal ave riscou meu rosto, cicatriz que tenho até
hoje, por testemunha do fato.
Então a ave saiu voando, gritando, com voz de gente:
-Tenho fome de carne, e sede de sangue...
Fiz um disparo. Parecia que a ave ria, com desdém.
Engatilhei a arma novamente. Só que agora era o Alambique que
me gritava e apontava, em desespero:
-Ave-Maria, Cruz-Credo-Em-Cruz, passe fogo no bicho,
sumano, atire logo!
Foi então que percebi que o bicho que parecia cavalo, mas
que corria em pé, chegava próximo de onde eu estava. Fiz mira e
disparei.
Pareceu que o tiro pegou entre os olhos da besta, pois a
mesma, com o impacto, caiu de costas no chão...mas,
rapidamente, se levantou e enveredou pela mata, por trás da casa
da dona Chiquinha, com os cachorros no encalço...lembro de ver
meu pai, o Naná e o Patrulheiro chegando perto de mim. Vi que
seus lábios se mexiam, mas eu não entendia nada. Vi minha mãe
chegar, com uma bandeja de curativos...
Acordei quatro dias depois, ardendo em febre. Vi que
estava no meu quarto. Havia um homem, vestido de branco, ao
meu lado. E também o velho Jamari, um velho índio curandeiro,
que vivia numa cabana nos arredores do sítio de minha casa.
Depois, vi meu pai, que me olhou por um momento e
depois saiu. Voltou, acompanhado de minha mãe, que parecia
envelhecida uns dez anos. Fiz um esforço para lhe sorrir. Minha
mãe sorriu, aquele sorriso lindo e angelical que só ela tinha!
Fiquei mais dois dias em repouso, por ordem médica. Só
que estava consciente. Quando pude andar e me alimentar
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sozinho, repentinamente me lembrei:
-A besta, o que se sucedeu com a besta?
Meu pai explicou que, depois que atirei na mesma, ela
enveredou pela mata, e pela manhã, saiu um grupo armado,
patrulhando as redondezas, mas o que acharam foram dois
cachorros mortos. Os bichos pareciam ter sido degolados e o
sangue sugado... – o „velho‟ continuou – o curioso é que, depois
disso, uma mulher e seu filho „desapareceram‟ da vila...
Ao que eu interrompi a narrativa do „velho‟:
-Eu sei aonde a besta tá enterrada...
E meu pai:
-Tens certeza?
-Absoluta! – respondi.
Então meu pai preparou um grupo de homens armados,
todos dispostos, e disse:
-Se estiveres em condição de guiar-nos, rogo-te que
tomeis a dianteira.
Fui caminhando, meio trôpego, e praticamente toda a vila,
atrás de nós. Quando cheguei ao local exato, apontei e aguardei.
Meu pai indagou:
-Meu filho, tens certeza do que dizes? – Apreensivo, se
afastou um pouco. Percebi que conversava com o índio Jamari...
Quando retornou, meu pai bradou:
-Dom Francisco das Chagas! Dom João da Anunciação!
Ao que o Naná e o Patrulheiro atenderam de pronto.
-Tomai de pás e enxadas, e cavai aqui...
Os homens olharam um para o outro, mas rapidamente
atenderam.
O povo se acotovela em volta de onde era feita a cavação.
Ouvi alguns murmúrios de desaprovação. Outros, de
curiosidade...
Quando a pá do Naná bateu em algo, que soou ser oco, vi
que era um caixão. Agora se fazia um silêncio de cemitério,
realmente.
O tal caixão foi posto para cima.
53
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Meu pai disse:
-Abrí!
O Patrulheiro pegou um pé-de-cabra, e começou a abrir o
caixão. A expectativa era generalizada.
Para nossa surpresa, o caixão estava completamente vazio!
Começou uma gritaria...quando dei por mim, o povaréu
todo correu para a vila. Até meu pai foi junto. O Tio Zezão foi o
único que ficou. Me ajudou a levantar.
Perguntei ao Tio Zezão:
-Porque o povo saiu gritando daquele jeito...?
-Quando chegares lá na vila, entenderás – foi a resposta.
Intrigado, fui caminhando...quando cheguei próximo da
entrada da vila, percebi uma grande gritaria, sinais de fogo, e uma
nuvem de fumaça que subia por sobre as árvores.
Quando pus os pés na vila, vi que uma casa ardia em
chamas. E praticamente todo o povo estava em volta da mesma,
praguejando. Vi o vigário, jogando água benta...
Meu pai se aproximou.
Indaguei:
-Que aconteceu?
Meu pai começou a falar:
-No entardecer do dia em que foste ferido, o menino
Cristin – o único filho da proprietária – faleceu...ele foi enterrado
no mesmo lugar em que indicastes ser o sepulcro da besta. Como
o caixão que ainda há pouco desenterramos estava vazio, o povo
concluiu que o ser bestial ainda estava vivo e, dentro desta casa.
Fiquei apreensivo. Fui tomado por uma vertigem, e caí.
Tio Zezão me pôs em pé. Apoiado por meu pai, fui para casa.
Acordei no outro dia, pela tardinha, bem disposto.
Parecia que minhas forças havia tornado por completo. O
Patrulheiro se aproximou:
-Eh, parente...tá tudo bem?
-Tudo – respondi.
Quando dei por mim, estava caminhando em direção da
casa queimada. Quando cheguei, percebi que, onde antes era a
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casa, só haviam ruínas...e sal, espalhado por sobre as mesmas. De
alguns pontos, ainda era possível ver espirais de fumaça.Não sei
porquê, me dirigi para onde antes era um quarto da casa. O
Patrulheiro me acompanhava, incrédulo.
Me sentei no chão queimado...vi que o Patrulheiro tentava
me levantar, mas não conseguia. Minhas forças se esvaíram por
completo. Vi que meu pai, e mais alguns homens se
aproximavam. Gritei:
-Precisamos limpar este lugar, antes que a noite chegue...
Vi que, mesmo com terror, todos, rapidamente, tomaram
pás e enxadas, e começaram a faxina. Em minutos, o lugar onde
era o quarto estava limpo.
-Cavem aqui – falei.
Em instantes, enxadas e pás se puseram novamente ao
serviço. Quando a cavação chegou aos sete palmos, uma das pás
deu em algo. Era um estrado de madeira. Prontamente, o estrado
foi retirado. O que se via a seguir foi incrível: Embaixo do estrado
haviam dois corpos: Um, de uma mulher, e o outro, de um
menino, e um livro, de capa negra. No corpo da mulher, havia um
orifício de bala na testa, entre os olhos, e outro na perna direita. Já
no corpo do menino, os olhos estavam arregalados. Eram os
mesmos olhos da ave que havia me candiado,77 na noite sinistra,
embaixo do jambeiro...
Eram dona Chiquinha, e o menino Cristin.
Vocabulário
77-Candiar: Enfeitiçar; Encantar.
LFL
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Matinta-Perera
Numa noite de dezembro, comemorávamos o aniversário
de minha mãe. A lua, ao sair, transformou a escuridão de breu
numa sublime claridade, como se esta fosse seu presente à
aniversariante. Empolgada com tão mimoso presente celeste, dona
Inassara pôs as mesas com os quitutes no quintal, que estava tão
claro que parecia dia certo. Para completar a sensação mágica que
a lua produzia, o velho Jamari havia feito quatro fogueiras bem
grandes no terreno, o que dava àquele ambiente um aspécto de
sonho...e esse ambiente melhorou mais ainda com a chegada da
Maria, que parecia que acabava de descer do céu, enviada pela
lua!
Lá pelas tantas, a anfitriã solicitou ao velho índio:
-Senhor Jamari, bem que podias contar algumas daquelas
suas estórias mágicas, que somente o senhor sabe, hein?
-É isso mesmo! - um coral, em uníssono, confirmava o
pedido da aniversariante.
E as pessoas já saíram todas, em busca de cadeiras,
bancos, tamboretes,78 ou o que servisse de assento. Dentro de
poucos minutos, havia uma verdadeira „platéia‟, acomodada em
torno de uma das fogueiras, aguardando o índio, já que sua fama
de contador de estórias corria longe.
Nessas horas, o velho índio se transformava: O semblante,
sempre sisudo, se iluminava por completo: Os cabelos, longos e
lisos, que causavam inveja à muitas das mulheres da vila, e que
viviam sempre presos a adereços típicos da sua gente, estavam
soltos e bem penteados. E o velho falava bonito. Meu pai
costumava dizer que o índio herdara o dom de falar bem, de um
sujeito que havia vivido há muito tempo, numa terra muito
Vocabulário
78-Tamborete: Assento para uma pessoa, sem encosto,
de madeira ou de outro material, e de tampo redondo ou
quadrado, muito usado na Amazônia.
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distante, chamada Grécia. Era um tal de Demóstenes.79
Caminhando ao redor da fogueira, em círculos, o que
aumentava sua imponência, o velho começou:
“Há muitas luas, numa fazenda da Amazônia, vivia um
homem muito próspero e justo. Tratava com atenção seus
empregados, e até seus bichos. Era respeitador dos costumes
e das leis da mata. Sua senhora, no entanto, era ambiciosa e
malvada.
Certo dia, no entanto, o fazendeiro partiu para os
campos celestes. Mal o seu corpo foi sepultado, a „nova‟
proprietária das terras já foi pondo sua arrogância à mostra:
Pasou a tratar com soberba os empregados, mandava chicotear
os bichos...
Um dia, após o sumiço de um novilho, a senhora
determinou a derrubada de toda a mata que estava na sua
propriedade. Mesmo com todas as explicações do capataz, ela
se manteve firme na sua decisão. No entanto, nenhum dos seus
empregados cumpriu a ordem e, de comum acordo, se demitiram
e partiram. Humilhada, a senhora pegou um machado, subiu em
um cavalo e disparou pela mata adentro...
Vocabulário
79-Demóstenes: Grego que viveu entre 384 a.C. e 322
a.C.. Devido as suas incríveis superações pessoais (dentre
algumas, era gago), se tornou o maior orador do mundo
antigo, e considerado, por muitos, o maior orador de todos
os tempos.
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Quando a mesma deu por si, havia se perdido, pois
quase nunca saía da fazenda.
Andando a esmo pelo meio da floresta, a senhora
começou a se desesperar, fustigando cada vez mais sua
montaria. O animal, acostumado aos bons tratos do antigo
dono, começou a pular de dor, a cada chicotada que a senhora
lhe dava. Até que, num dado momento, a senhora foi ao chão.
O

cavalo,

assustado,

disparou em direção à fazenda,

deixando a senhora à mercê da floresta. A mata, como punição
por sua maldade, lhe escondeu o caminho de volta à fazenda,
fazendo a mesma vagar pelo mato...
Passado muitos anos, o lugar onde era a fazenda virou
uma tapera. Uma tarde, um grupo de caçadores resolveu usar
as ruínas da fazenda para passar a noite. De madrugada, o
grupo foi acordado por uns assovios estranhos:

-Fiiiiiiiiiiiiit, matinta-perera!!!!!!
Os caçadores prepararam suas armas e ficaram na
espera.
E de novo:

-Fiiiiiiiiiiiiiiiiit, matinta-perera!!!!!
-Fiiiiiiiiiiiiiiiiit, matinta-perera!!!!
Os caçadores entraram em pânico e começaram a atiram
para onde o nariz apontava. Até que o mais corajoso do grupo,
fazendo cessar o tiroteio, gritou:
-Eh, alma penada, que queres?
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A voz respondeu, de dentro da mata:
-Quero tabaco...
Ao que o caçador retrucou:
-Então vem pegar...
O grupo se preparou para o pior. Mas nada aconteceu.
Ninguém apareceu.
Ao raiar do dia, o grupo, cansado e temeroso, se
preparava para deixar a tapera, quando deram com uma mulher
espiando, por detrás de uma grande pedra. A mulher era bem
velha e de aparência horrível...
O líder do grupo perguntou:
-Eh, minha tia, que é que a senhora quer?
A velha respondeu:
-Vim buscar o tabaco que o senhor me prometeu...
O grupo disparou na carreira, exceto o corajoso que,
pegando uma porção de fumo, entregou a velha. A mesma,
pegando o tabaco, deu uma gargalhada estridente, e saiu
voando em direção à mata...
Era a Matinta-Perera...”
A esse ponto da narrativa, os ouvintes estavam de olhos
pregados no velho índio. Inclusive, as crianças e os mais
medrosos, davam um jeito de ficar mais agarrados nas pernas das
mães ou dos irmãos e irmãs maiores, completamente „antenados‟
nas palavras que brotavam dos lábios do velho e, atentas a
qualquer movimento que a imaginação fértil produzisse.
Aproveitei o momento, para ficar ao lado de Maria.
Então, o velho Jamari continuou:
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“Há muitas luas, disseram os antigos que, nas horas
mortas da noite, quando se escuta o assovio da MatintaPerera, se deve perguntar:
-Eh, alma penada, que queres?
Se a mesma disser: “Quero tabaco...”, se deve
responder:
-Então vem pegar...
Ao amanhecer, ela (a Matinta-Perera) estará na porta
da casa de quem prometeu, para buscar o fumo. Se o fumo
prometido for recusado, a Matinta-Perera irá atormentar a
casa de quem recusou por todas as noites, até que o pedido
seja cumprido.
Se, no entanto, em vez de assoviar, a Matinta-Perera
gritar: “Quem quer, quem quer?”, é porque a visagem já está
próxima de morrer e, qualquer desavisado que, mesmo por
gracejo ou inocência, responder “Eu quero”, este será a
próxima a próxima Matinta-Perera.
Nos confins da Amazônia, disseram os antigos...
Nisso, a narrativa do índio velho foi interrompida por um
assovio estridente, vindo da mata paralela ao sítio, ali próximo da
fogueira onde estávamos:
-Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiittt! Matinta-Perera!!!!!!!!
Começou um corre-corre impressionante, com mesas
sendo jogadas para longe!; Crianças, em desespero, caindo por
entre as pernas dos maiores, que tropeçavam e iam ao chão!; Os
cachorros – outra coisa que tem muito no interior da Amazônia –
começaram a brigar entre si, mordendo uns aos outros, ou o que
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passasse pela frente...deram „um jeito‟ na fogueira, que foi posta
abaixo e suas madeiras e brasas todas espalhadas...
Um dos cachorros teria mordido Maria, se antes disso eu
não tivesse me atracado com o danado, e lhe dado uns murros nas
ventas. O bicho saiu correndo, ganindo. Quando me levantei, todo
sujo de terra e com uma mordida em uma das mão, Maria me
olhou e perguntou:
-Se machucou muito...?
A essa hora, toda a dor que eu sentia praticamente
„evaporou‟, só por ouvir aquela voz...e, pior, a minha voz não
saia, para responder:
-Eh.....
Quando o pânico diminuiu de intensidade, os poucos que
haviam ficado imunes a toda a balbúrdia, entre eles o velho
Jamari, o Tio Zezão e meu pai, começaram a avançar na direção
de onde havia vindo o „assovio‟. O índio entrou na mata. Voltou
com o Jaca-Mole nos ombros. O Jaca ria e chorava ao mesmo
tempo...
Estava com um dos tornozelos torcido...
O „réu‟ foi posto em um tamborete. E todos os presente à
festa fizeram um círculo em volta do mesmo. Alguns estavam
com arranhões, ou mesmo com as roupas chamuscadas pelo fogo
das fogueiras. E todos com caras de poucos amigos.
O Jaca-Mole fazia uma cara de alguém que houvesse
acabado de descer do céu a apenas alguns intantes...somente
quando o velho Jamari começou a examinar o tornozelo torcido
do „santo‟, é que sua fisionomia mudou radicalmente: Começou
um berreiro, que expressava muita dor, realmente.
Nisso, minha mãe fazia um curativo na minha mão, mordida pelo cachorro. Nem prestava atenção a isso, já que Maria
estava ali, ao meu lado.
-És muito corajoso! Pareces que tens a sina dos heróis
daqueles livros que leio...
Aí que eu não conseguia falar nada, mesmo:
-Hum...hum...

[Continuação de „Matinta-Perera‟, de “O Lenço!”......................................................]
Minha mãe terminou o curativo. Sorrindo, saiu.
Maria disse:
-Muito obrigada, mais uma vez!
Quando eu ia falar qualquer coisa, Maria me deu um beijo
no rosto, e saiu correndo...
Nesse interím, continuava o „julgamento‟ do Jaca-Mole,
pois a grande maioria dos presentes não estava convencida da dor
que ele alegava sentir:
-Esse pequeno só apronta. Parece que tem o cão no couro!
-Devíamos era tirar o couro dele com umas boas lapadas80
de galho de cuia,81 isso sim!
-Esse não tem jeito. Lembram do velório do Zé da
Farinha?
Enquanto o índio examinava o pé do Jaca-Mole, meu pai,
que era o delegado da vila, falou:
-Senhor „Dom‟ João Antonio...mais uma das suas, hein!
E o Jaca-Mole:
-Seu Manuel, eu juro que não fui eu... – falou, entre
lágrimas, que pareciam sinceras. E o „velho‟:
-Está muito difícil acreditar que não fostes vós o emissor
daqueles assovios... seria muita coincidência!
E o „São‟ Jaca-Mole:
-Não fui eu, juro... Eu até estava lá no mato com essa
intenção, sim. Só que teve algum „negócio‟ que assoviou primeiro
que eu. Saí „chutado‟...foi quando dei com o pé num toco...
E a „platéia‟:
Vocabulário
80-Lapada: Vergastada; Cipoada; Lambada; Bofetada.
81-Cuia, ou Cuieira: É a mesma árvore que produz a
famosa cuia. Possui galhos nodosos e resistentes,
comumente usados pelos mais velhos para educar os mais
novos, no interior da Amazônia.
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-É mentira desse famigerado. „Vamo‟ dar um couro nele,
isso sim...
-Mente de cara limpa, esse excomungado. Tinha que ter se
arrebentado todo!
Quando a turba, furiosa, já partia para linchar o Jaca-Mole,
sai assoviando de dentro do mato o Alambique, totalmente „aéreo‟
de aguardente:
-Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittt! Olha a Matinta-Perera!
Vocabulário
Matinta-Perera: Lenda amazônica.
LFL
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O Barracão...
Certa feita, estava eu a tecer uns tipitis, debaixo de uma
mangueira no quintal de casa, quando o Patão me chega com essa:
-Sumano, que o senhor não sabe, mas lá na roça do Tio
Capivara tá assim de melancia....e é cada porruda, parente, que é
capaz de nós dois não dar conta de carregar uma!
Olhei para o Patão, e respondi:
-Pare com isso, jitinho, deixe as melancias do velho lá
onde estão, deixe...
Quando parecia que o assunto ia morrer por ali mesmo,
chega um outro, que não era ninguém mais niguém menos que o
Jaca-Mole. Parecia que o tal tinha o ouvido mais apurado do que
onça quando percebe a presa...
-E então, o que que as „comadres‟ fofocavam aí? Indagou o chegado.
Quando eu ia falar, o Patão tomou a dianteira:
-É que eu „tava‟ precisando de um parceiro para ir buscar
umas melancias acolá...vim chamar o parente aqui, mas
paresque82 que ele não tá muito a fim, não...
E o Jaca-Mole:
-Pois então se „aperpare‟, que nós vamos é agora!
Aí, eu falei:
-Deixem de presepada os dois. Vocês sabem muito bem
que lá na roça do Capivara existem uns encantamentos daqueles...
O Patão:
-Égua! E desde quando tú ligas pra essas coisas, já?
-Deixe, mano, deixe ele...nós vamos os dois. – Disse o
Jaca – e depois, é bom que no caminho a gente ajuda a Aninha e a
Maria a lavar roupa, lá na Bica da Goiabeira...
Quando escutei o nome da Maria, rapidamente apartei:
-Ainda bem que eu já acabei com esses tipitis. E vamos à
Vocabulário
82-Paresque: É o mesmo que „Parece‟.
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cavalo, que é pra gente trazer umas quantas melancias, hein seus
„home‟!
Foi então que percebi os dois se olhando, com cara de
galhofa. E eu, meio sem graça, fui arrear os cavalos...
Quando tomamos a trilha para a tapera do Jacal,83 o JacaMole comentou, meio que para ninguém em especial:
-Mas égua, que é só „uns e outro‟ ouvir o nome da „santa‟,
que ele já cai de joelho, a rezar...
E o Patão:
-E cheio de vela acesa na mão...
E eu, como se não fosse comigo:
-Parece que o tempo não vai colaborar.
De fato, o céu dava mostras de que não concordava com
nossa aventura em roça alheia, pois umas nuvens negras se
agrupavam rapidamente na direção de onde íamos.
O percusso seguiu tranquilo até o Jacal, quando a chuva
arriou...e foi um toró daqueles, com trovão e tudo mais. Mal deu
tempo do grupo chegar debaixo do Barracão, uma espécie de
casarão de palha, construído naquele ponto justamente para servir
de apoio aos trausentes que usavam aquela trilha – basicamente
toda a população de Vila Cariri – quando dos seus afazeres nas
roças e nas casas de forno das redondezas.
Apeamos os cavalos, e descemos. E a chuva
apertou...parecendo querer lavar toda a Terra de fosse lá o que
fosse. Ficamos os três ali, entre impotentes e respeitosos, a espiar
a fúria da Mãe-Natureza. Era um temporal daqueles típicos da
Amazônia. De vez em quando, raios e trovões rasgavam o céu,
ecoando pela mata adentro. Chegava a meter medo mas, ao
mesmo tempo, encantava!
Vocabuláro
83-Jacal: Pomar que tinha esse nome, em virtude dos
inúmeros pés de jaca ali existentes.
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Estávamos nós ali, entretidos a espiar a chuva, que não
percebemos que não éramos os únicos no Barracão...foram os
cavalos que deram o sinal. O engraçado é que não havia
montarias nem ninguém na frente do Barracão, o que geralmente
acontecia quando o mesmo estava „ocupado‟. Rapidamente,
esquecemos a chuva e ficamos atentos. O estilo, digamos,
arquitetônico, da construção era bem básico: O salão, onde
ficavam os homens, e o quarto – com porta – onde ficavam as
senhoras com crianças de colo, as moças e as anciãs. Havia uma
espécie de cozinha, com um fogão de barro e lenha cortada, além
de dois potes grandes, feitos de barro, com água potável – quem
estivesse usando o Barracão, tinha o dever de deixar a lenha
cortada e os potes cheios d‟água, para que o próximo usuário
pudesse fazer uso, e assim por diante.
O Patão foi observar o quarto, eu fui olhar a cozinha, e o
Jaca-Mole ficou com os cavalos, na varanda em frente do
barracão, feito justamente para proteger as montarias, do mautempo. Na cozinha, vi que haviam panelas no fogo. E o cheiro que
saía delas era muito bom! Observei também que havia pouca
lenha, um pote estava seco, e o outro já ia pela metade...
Quando ia tirar a tampa da panela, para ver o que tinha
dentro, senti uma mão no meu ombro...me virei bruscamente, e
dei com o Jaca-Mole, pedindo para eu fazer silêncio, com o típico
gesto do dedo indicador sobre os lábios. Me disse, baixinho:
-Pequenosinho, dê uma olhada lá no quarto!
Curioso, fui ao quarto. Cautelosamente, passei pela porta,
entreaberta, e vi que o Patão estava lá dentro...o mesmo parecia
hipnotizado, olhando em direção às duas redes de dormir, atadas
uma ao lado da outra. Quando olhei para as redes, entendi o
porque do Patão estar com cara de bobo: Haviam duas moças
deitadas, uma em cada rede...
As duas eram um encanto só! Uma tinha a pele
amendoada, com longos cabelos negros em forma de cachos. Seus
seios, perfeitos, estavam à mostra. Usava somente uma espécie de
saia, que revelavam pernas bem torneadas e compridas. A outra,
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ao contrário, tinha os cabelos também longos, porém dourados
como os primeiros raios de sol do amanhecer amazônico. Sua pele
se assemelhava ao leite, de tão alva e delicada...e estava
totalmente nua!
Foi então que ouvi o barulho do guizo84, que estava preso
ao cordão em meu pescoço. Ao mesmo tempo, uma espécie de
„fogo‟ tomava conta do meu corpo. O guizo chacoalhou, de
novo... lentamente, fui voltando a realidade.
Percebi que o Patão e o Jaca-Mole, ao contrário, já se
dirigiam às redes das moças. Me pus na frente dos dois, ao que,
sem nenhuma cerimônia, fui empurrado para longe. Na queda,
esbarrei numa das redes... as duas moças acordaram, assustadas.
Rapidamente, se levantaram e tentaram sair correndo do quarto,
mas o Patão lhes bloqueava a passagem.
As moças começaram a gritar, mas parece que só eu ouvia,
pois os outros dois nem davam mostras de se importarem. Até que
a moça morena falou, apontando para o Patão e o Jaca-Mole:
-Tudo bem, vocês terão o que querem, desde que ele não
participe – apontou para mim. Quando tentei escapar,
simplesmente fui amarrado com um cipó e jogado em um canto
da sala. Foi a vez da moça loura falar:
-Você! – apontando para o Patão – venha até o igarapé
comigo, pegar água para encher os potes...e saiu, balançando os
quadris. O Patão, simplesmente a seguiu. A moça morena,
segurando a mão do Jaca-Mole, lhe puxou para o quarto. Nisso,
eu já havia conseguido libertar uma das mãos do laço de cipó. Ao
libertar a outra mão, comecei a ouvir gemidos, vindos de dentro
do quarto. Gemidos de...dor e desespero!
Vocabulário
84-Guizo: Espécie de amuleto, com orações, usado pela
maioria das etnias indígenas da Amazônia. É usado para
proteção espiritual, ou simplesmente, como adorno.
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Ao olhar pela porta, vi que o Jaca-Mole estava deitado de
costas no chão, e a moça morena por cima dele...só que, de
repente, a beleza encantadora da moça desapareceu, dando lugar a
uma criatura fantástica e asquerosa, semelhante a um réptil!
Rapidamente, corri para os cavalos, e carreguei uma
cartucheira. Quando cheguei na porta do quarto, nem deu tempo
de mirar direito: atirei...o balaço jogou a criatura longe. Mesmo
assim, a mesma se levantou, pulou por cima de mim, e disparou
no caminho do igarapé. Assustado, me aproximei do Jaca-Mole,
que continuava deitado, imóvel...vi que sangue jorrava do seu
pescoço e pulsos...
Rapidamente, rasguei minha camisa em tiras, com as quais
envolvi as feridas do meu amigo, que parecia estar em uma outra
dimensão...então, me lembrei do Patão!
Saí correndo, desesperado, em direção ao igarapé. A
distância até a fonte d‟água, que dava uns cem metros do
Barracão, nunca me pareceu tão grande. Conforme ia me
aproximando, observava marcas de sangue na areia do caminho.
Quando cheguei, só deu tempo de ver um um redemoinho no
meio do rio...
Era um redemoinho vermelho...
Vi quando a cabeça do Patão saiu da água, os olhos
arregalados pedindo socorro mas que, rapidamente, foi puxada
para o fundo, por uma espécie de rabo de peixe. Fiquei ali na
margem, desesperado, sem ter o que fazer...até que o redemoinho
cessou. Foi a última vez que vi o meu bom amigo Patão...
Saí desembestado em direção ao Barracão. Quando entrei
no quarto onde o Jaca-Mole havia ficado, encontrei o mesmo,
inconsciente, e sangrando bastante. Mais que depressa, ajeitei o
mesmo, com o conforto que era possível, na sela de um dos
cavalos, e disparei em direção à vila...
Passaram alguns dias, nos quais pairava um clima de pesar
terrível em toda a vila, pela morte trágica do Patão, e pela luta do
Jaca-Mole para sobreviver aos ferimentos do Barracão...
Quando cheguei em casa, meu pai disse:
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-O velho índio quer falar-te.
Saí pro quintal. O velho Jamari me aguardava embaixo da
magueira. Ao me ver, levantou e disse:
-É necessário que troques o guizo. Este, que estás usando
não tem mais valor. O encanto que havia nele só funciona uma
vez. Foi o que salvou a tua vida, e a vida do menino Jaca-Mole.
Sem cerimônia, peguei o outro guizo, e pus no pescoço.
Dias depois, com o Jaca-Mole já recuperado, toda a vila
botou fogo no Barracão. Foi criado um outro ramal para o acesso
às casas de forno. Depois disso, o Jacal foi totalmente
abandonado e proibido.
LFL
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Batismo
Com o passar dos anos, comecei a perceber que, em
determinadas épocas, os homens adultos, e algumas mulheres, se
preparavam e viajavam para as praias, onde iam buscar peixe.
Duas vezes por ano, acontecia o mesmo ritual: Os maridos
se despediam de suas mulheres, os que não tinham mulheres, se
despediam da mãe, avó, e por aí adiante, ajeitavam suas montarias
e partiam em busca da „Safra‟, que era a época propícia para se
buscar o pescado, na beira das praias. Na verdade, era feita uma
espécie de troca: Levávamos de um tudo que a vila produzia
(farinha, frutas, tucupi, goma de tapioca, etc...), que eram trocadas
por peixes e carnes.
Sempre ia também o chamado „grupo de apoio‟, que eram
aqueles que preparavam as refeições e cuidavam do que era
pescado, enquanto os outros se faziam ao mar. Nesse ano, a
encarregada do grupo de apoio era Tia Honorata, que era minha
tia-avó. Não era permitida a presença de crianças no grupo, e eu
tinha lá os meus „grandiosos‟ treze anos. Ao pedir para ir ao meu
pai, ouvir o seguinte comentário:
-Não senhor, pois és ainda criança. Quando completares
catorze anos, poderás fazer parte do grupo.
Por mais que eu insistisse e chorasse, nada foi feito para
eu pudesse ir. E a mente a fervilhar de curiosidade, pois o
Patrulheiro, que tinha ido pela primeira vez no ano anterior, e que
esse ano ia de novo, ficava a contar as „aventuras‟ vividas na beira
da praia. Os pequenozinhos ficavam a espiar, de boca aberta,
quando o Patrulheiro descrevia suas peripécias com as ondas, com
os peixes, e tudo mais...
Uma semana antes da partida, comecei a arquitetar um
plano para ir no grupo, que foi posto em prática na madrugada da
partida. Mamãe parecia que adivinhava, pois à boca da noite,
quando fui lhe tomar a benção, ela me olhou e disse:
-Cuidado com que se passa nesse coração, meu filho...
Lembro que não consegui dormir, primeiro pela ansiedade
da „missão‟, e depois, pelo que a „velha‟ me disse...
Lá pelas duas da madrugada, quando todos ainda dormiam
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um „vulto‟ ágil e silencioso foi se esgueirando pelas sombras
noturnas, e se escondeu no meio de uma das carroças do comboio,
num espaço reservado anteriormente para esse fim. Naturalmente,
tudo isso tinha um „preço‟: O Patrulheiro ia me ajudar, mas queria
minha „colaboração‟ para levar um presente dele para a Aninha,
que era minha prima e morava em casa...
Fui acordado com os solavancos da carroça, sendo puxada
por dois cavalos, e conduzidas por dos cavaleiros, um deles, o
meu cúmplice: O Patrulheiro...
Já íamos pelo fim do entardecer do segundo dia, que era o
prazo combinado para minha „aparição‟. E, até porque, minha
barriga já reclamava algum alimento mais sólido, já que só havia
ingerido alguns beijús,85 e suco de taperebá, guardados numa
botija. Tudo especialmente preparado e guardado próximo de
onde eu me encontrava na carroça.
Na hora em que a comitiva parou para o jantar, eu tive que
me manifestar, pois a fome já dominava meus sentidos. O
primeiro a perceber o „intruso‟ foi o Tio Zezão, que me olhou
com surpresa, e depois, com apreensão pela reação do meu pai.
Quando o „velho‟ me enxergou, senti o seu olhar duro de
desapontamento pesar sobre meus ombros como mil
toneladas...me senti do tamanho de uma formiga, e rapidamente,
bateu o arrependimento por ter tomado tão ousada atitude...
E o „velho‟:
-Gostaria de ouvir vossa explicação, com os motivos que
determinaram vossa vossa presença aqui, neste momento – disse –
Vocabulário
85-Beijú: Espécie de bolo, em formato achatado, feito com
farinha de mandioca pré-cozida. Em alguns casos, é
acrescentado coco ralado ou castanha-do-pará ao mesmo.
É um alimento típico dos indígenas e ribeirinhos
amazônicos.
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num tom de voz de padre da Santa Inquisição,86 (fosse lá o que
isso significasse), que me deixou aterrorizado...
Não sei de onde, ou como, arranjei coragem para
responder:
-Vim para aprender, meu pai. Sou o vosso primogênito, e
já é tempo de vos acompanhar...
Quando já me preparava para o castigo, percebi um certo
ar de satisfação e orgulho emoldurar o rosto, tão severo, do meu
pai. E essa satisfação floresceu pra valer com o burburinho de
aprovação, crescente, no restante do grupo.
Então, o „velho‟ falou:
-Já que é esta a vossa vontade, que assim seja feito. Queira
acompanhar-nos na refeição.
Parecia que eu havia fugido do inferno e, repentinamente,
O Eterno e todos os seus anjos me recebiam de braços abertos nas
pradarias celestiais! Conhecia muito bem a reputação do meu pai
de não tolerar desobediência jamais.
Por diversas vezes, escondido na carroça, pensei em
desistir da empreitada. Para ser sincero, só não desisti porque não
tive como descer da carroça em movimento, sem ser percebido...

Vocabulário
86-Santa Inquisição: Espécie de tribunal eclesiástico,
instituído pela Igreja Católica. O primeiro – A Inquisição
Medieval – foi criado em 1184, em Languedoc (França).
Desse, derivaram todos os demais. O último tribunal, o da
Inquisição Romana, perdurou de 1542 até 1965.
Oficialmente, esses “tribunais” tinham o objetivo de
investigar e punir crimes contra a fé católica. Na verdade,
serviam como instrumento de repressão e morte àqueles
que contrariavam os interesses da Igreja Católica. Foram
chamados também de “Santo Ofício”.
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E, ser percebido em fuga seria mil vezes pior. Se havia
algo que o „velho‟ também não tolerava, isso era a covardia.
Quando ia tomar decisões, ouvia a voz retumbante do „velho‟ a
ecoar na mente:
-“Se decidistes fazer algo, façais bem feito. Jamais vos
arrependais de ter tentado. Se empregardes vossa palavra,
cumprais até a última vírgula...”
Por tudo isso, era visível a minha imensa satisfação de ser
convidado a estar com meu pai. Em casa, as crianças até treze
anos almoçavam até o meio-dia. Depois desse horário, não era
permitido nem voz de pequeno próximo à mesa. A mesa do meiodia era composta por meu pai, à cabeceira. À sua esquerda, minha
mãe. A sua direita, raramente era ocupada, a não ser quando havia
algum convidado importante, ou quando meus avós iam nos
visitar.
Após completar catorze anos, a criança era convidada a se
sentar na mesa do meio-dia, quando então lhe concedido o status
de adulto. Somente a partir daí que se alcançava certos
privilégios, como dialogar com os adultos, emitir opiniões
próprias, etc...
Durante o restante da viagem, me senti a pessoa mais
importante da Terra, pois podia acompanhar meu pai em suas
decisões, participar das reuniões, ouvir os adultos conversando os
assuntos importantes da empreitada à praia...
Quando chegamos ao rancho, que seria nosso ponto de
apoio durante a estação de pesca, no primeiro café da manhã, meu
pai tomou a palavra:
-Senhores e senhoras, é chegada a hora de iniciarmos a
jornada de pesca desse ano. No entanto, há um assunto pendente
que deverá ter solução, antes de tudo – dizendo assim, meu pai
me olhou – voltei a ficar do tamanho de uma formiga...
-Meu filho, reclamastes um direito que vos seria
concedido somente daqui a algum tempo. Para respeitar vossa
iniciativa, aceitei vossa decisão... no entanto, a
vossa
desobediência não será tolerada. Deverás dar prova de que és
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digno do que ora pleiteias...
Continuou:
-João da Anunciação!
-Num salto, o „João da Anunciação‟ – que era ninguém
mais, ninguém menos que o Patrulheiro – estava de pé.
E o „velho‟:
-Como és reconhecido o melhor cavaleiro da nossa
comitiva, deverás retornar à vila. E regressarás a nós, escoltando
minha senhora, dona Inassara. Tomai providências para que tudo
lhe vá minimamente bem e em segurança, durante a viagem.
Partais agora.
À princípio, o „João da Anunciação‟ tinha ficado
decepcionado, pois achava que ia perder a estação de pesca.
Porém, quando se deu conta da honraria que lhe era concedida,
mudou de fisionomia rapidamente, pois era a primeira vez que um
homem que não fosse meu pai, tinha permissão para escoltar
minha mãe. Tinha certeza de que a escolha do meu pai foi
acertada - para variar - pois o Patrulheiro seria capaz de dar a vida
para que minha mãe viesse com o mínimo de conforto e em
segurança.
Somente quando o Patrulheiro se afastou a galope, me dei
conta que havia me tornado o centro das atenções na comitiva. E
quando compreendi porque minha mãe fora chamada à praia, me
desesperei. Sabia o sofrimento que iria infringir ao seu meigo
coração...
Por diversas vezes, tentei me dirigir ao meu pai, mas as
pernas não obedeciam...
Durante três noites, fiquei em claro, pensando na audácia
da decisão que havia tomado.
Na quarta madrugada após a partida do Patrulheiro, Tia
Honorata veio me falar:
-Meu filho, tenho visto tua agonia durante essas noites.
Deverás descansar, pois precisarás de todas as tuas energias para
o desafio a que serás submetido. O que está feito, feito está. –
continuou – Que isto te sirva de lição: Tudo nesta vida tem o seu
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preço. Quando fores tomar uma decisão, que reflitais antes nas
conseqüências do teu ato, pois assim é a vida. Assim é o mundo
dos adultos.
Dizendo isso, Tia Honorata tomou minha mão, e
completou:
-Ao amanhecer, deverás me acompanhar. Não vos
preocupeis com o que há de vir, pois ainda não veio. Vivais o
presente, pois o futuro é o futuro, que só se mostrará quando for
presente. Naturalmente, isto não vos impede de efetuar um
planejamento, visando a esse mesmo futuro...
Dormi cerca de duas horas, quando fui desperto por Tia
Honorata. Acompanhei aquela idosa senhora por uma trilha, que a
princípio, pensei ser curta...
Acordei algum tempo depois, com a cabeça a latejar, e o
sol já alto. Percebi que estava deitado à beira da trilha, sozinho.
Então o pânico veio a me assolar. Me sentei e chorei muito, em
desamparo. Lembrei que, sempre que chorava, minha mãe vinha
correndo em meu socorro. Seu sorriso e suas mãos macias eram o
conforto e a confiança de que tudo estava bem, de novo. E isso se
completava quando percebia a presença imponente, inabalável, do
meu pai. O seu olhar inquisidor para minha mãe, e o retorno do
olhar cúmplice de minha mãe para o mesmo eram para mim, a
senha de que tudo estava correto e certo.
Agora, no entanto, nem minha mãe e nem meu pai
apareceram. De repente, o mundo me pareceu grande demais, e
também muito assustador...
Em desespero, lembrei que meu pai sempre dizia: “Sem
equilíbrio, não se chega a lugar nenhum”. Com isso, comecei a
me acalmar. Quando o choro cessou, o raciocínio voltou a
funcionar. Observando melhor o lugar onde estava, onde antes
não eu via nada, agora havia, um pouco adiante, uma bifurcação
da trilha...de frente para a tal bifurcação, observei que um dos
caminhos era amplo, bem limpo e com flores até onde o olhar
alcançava. Já o outro caminho – ao contrário – era estreito,
mal-cuidado e espinhoso por toda a extensão que se via. Quando
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já me dirigia para o caminho amplo, ouvi minha consciência
indagar:
-Será este o rumo certo?
Ao refleti sobre isto, parecia ouvir minha mãe, a dizer:
“Nem sempre, o caminho mais belo e aprazível é o certo”. Então,
quebrei um galho de árvore e, com este galho, comecei a afastar
os espinhos da entrada do outro caminho. Quando afastei os
espinhos, observei que, mais adiante, este caminho também era
limpo e agradável de caminhar.
Segui adiante neste.
Depois de algum tempo caminhando, cheguei a beira de
um rio. Vi, ao longe, na outra margem, uma casa. Comecei a
procurar um meio para atravessar o tal rio. A nado, era
improvável, pois a distância de margem a margem era
considerável...
Passei então a procurar uma canoa, mas não havia
nenhuma. Ponte, também não tinha. Sentei em um barranco,
desanimado. O que fazer? Então lembrei de ouvir minha mãe falar
sobre a arte de saber improvisar.
Olhando em redor de onde estava, percebi que havia um
tronco de árvore, de bom comprimento, em uma espécie de moita.
O tronco era leve e, posto na água, demonstrou boa flutuabilidade.
Quando já ia pular em cima do tronco, lembrei do que meu pai
dizia: “Jamais tomes para ti o que é do alheio”.
E agora?
Bem –
pensei – “vou pegar emprestado. Quando
conseguir encontrar o rancho, devolvo.”
Então uma outra questão se apresentou: Como ter o controle
sobre o tronco na água. Remo, não havia. A solução foi encontrar
um galho resistente, e usar como leme.
Quando já punha boa distância da margem, percebi que a
correnteza ia se tornando cada vez mais forte. Com muito esforço,
consegui voltar à margem de onde tinha partido.
Extenuado e decepcionado, chorei...
Aí, lembrei do meu avó, que dizia: “Enquanto houver
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esperança, continue a buscar a vitória”. Da mesma árvore de
onde havia retirado o galho do „leme‟, retirei também uma boa
ramagem, que, com a ajuda de cipós, prendi em pé, no meio do
tronco...
Caminhando pela parte rasa da margem, subi uma boa
distância, para dar um desconto à correnteza em relação ao ponto
almejado, do outro lado do rio.
Quando achei que já dava, pulei em cima da canoa
improvisada. Com alguns solavancos e desequilíbrios, aproveitei
o vento, que soprava na ramagem - que era a minha „vela‟ - e,
após algum tempo, alcancei a outra margem!
Fui correndo em direção à casa, que via quando estava do
outro lado do rio. Ao chegar na „casa‟, percebi que era na
verdade, uma cabana abandonada. Triste, adentrei a mesma pelo
quintal. Em cima de uma mesa, havia uma panela. Qual não foi a
minha surpresa quando, ao destampar a panela, encontrei
alimento pronto, feito a pouco tempo, a julgar pela temperatura do
recipiente. Desconfiado, olhei ao redor, mas não havia ninguém.
Observei um pacote, onde havia uma faca, uma muda de roupa, e
um bilhete, com a grafia de minha mãe. Qual não foi o meu
arrependimento de não saber ler...
Apesar dos esforços de minha mãe, a leitura não me
atraía. Sempre que podia, escapulia das aulas de aprendizado.
Muitas das vezes, minhas faltas eram acobertadas pelos mestres,
temendo os castigos que meu pai pudesse vir a me imputar.
Prometi a mim mesmo que, assim que retornasse a vila, me
dedicaria com empenho à leitura. Saciada a fome, troquei de
roupa e saí da cabana.
Ao olhar em redor, não vi nada de animador. Parecia que a
cabana era rodeada por uma mata muito densa. Não havia trilha
ou caminho em lugar algum. Vi que a tarde já estava quase no
fim. O pensamento de passar a noite ali, naquele ermo, sem a
companhia de ninguém, me causou náuseas. Desesperado,
comecei a vasculhar cada pedaço de mato ao redor, buscando
uma saída daquela „jaula verde‟...e nada.
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Escureceu. Tive que voltar, em desalento, para a cabana.
Pouco depois, caiu um toró87 daqueles...
Com frio, procurei fazer um fogo, com algumas lenhas
que havia no fogareiro.
Enquanto as chamas crepitavam, comecei a refletir sobre
os acontecimentos daquele dia, tão longo...vi o quanto minha
ousadia tinha custado: Estar longe do conforto do meu lar; Longe
dos carinhos de minha mãe; Longe dos meus brinquedos e
amigos. O que mais me inquietava, no entanto, era saber que,
nesse mesmo momento, minha mãe, e até mesmo meu pai,
estavam com os nervos à flor da pele de aflição.
Todavia, havia uma coisa no ar...uma sensação de
liberdade, de poder caminhar com meus próprios passos...era algo
que nunca havia experimentado! A euforia da liberdade havia
afastado meus medos, a saudade de casa. Por um momento, me
senti muito bem, ali naquela cabana. Então, o cansaço cobrou seu
preço.
Vi um jirau,88 num dos cantos da cabana. Havia coisas
em cima, como panelas, lenha, e uma espécie de colchão, feito de
palha. Trepei para cima do tal jirau, me ajeitei como pude no
colchão e, rapidamente, adormeci, embalado pelas chamas do
fogo, e pelo barulho da chuva, lá fora...
Acordei sobressaltado, com um odor fétido a me invadir
as narinas! Meu sentido de alerta me dizia para ficar atento e
totalmente imóvel. Sem me mexer um centímetro sequer,
pressenti que havia „alguém‟ comigo naquela cabana! O fogo
havia se extinguido, e tudo era escuridão. O mau-cheiro não
Vocabulário
87-Toró: Chuva torrencial.
88-Jirau: Espécie de plataforma feita de madeira. Na mata,
é usada como espera para caça. Nas residências
ribeirinhas da Amazônia, pode ser usada para guardar
utensílios diversos, ou até mesmo como cama.
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cessava...segurei a faca que estava comigo, e aguardei, com o
coração querendo sair pela boca...em dado momento, o fedor
parecia se fazer mais perto. Foi quando divisei um par de „olhos‟
a me espreitar, bem embaixo do jirau!
Me lembrei de ouvir relatos de caçadores, inclusive do tio
Zezão e do Naná, de que predadores, como o gato maracajá, a
suçuarana, e outros tipos de felinos, saíam para caçar à noite, e as
características principais da presença desses bichos eram o fedor
de carniça e, de vez em quando, o reflexo dos olhos...
Entrei em pânico! Gritei o mais alto que pude, joguei as
panelas na direção dos „olhos‟...porém, os mesmos pareciam não
se importarem muito com o meu desespero...Me lembrei de, uma
vez, meu avó dizer: “Quando enfrentares o perigo, só terás
alguma chance de sucesso, se te manteres sereno”. De fato,
comecei a me acalmar, pois percebi que, fosse lá o que fossem
aqueles „olhos‟, eles teriam que subir em cima do jirau, que tinha
cerca de três metros do chão.
Mesmo tremendo de medo, comecei a acompanhar os
movimentos dos „olhos‟, que pareciam fazer o mesmo em relação
a mim.
Durante um espaço de tempo que parecia uma eternidade,
os „olhos‟ ficaram imóveis, me observando.
Num dado momento, imaginei que os „olhos‟ iam embora,
pois vi os mesmos se afastarem...e então, aconteceu:
Os „olhos‟ armaram um pulo e, em frações de segundos,
estavam ao meu lado, no jirau! O reflexo me faz empunhar a
faca...e aí, foi tudo abaixo: Com o meu, e o peso „extra‟ dos
„olhos‟, o jirau não suportou, e desabou...
Foi o que me salvou a vida, pois, na queda, caí por cima
dos „olhos‟, com a faca se encravando em algum lugar do „dono
dos olhos‟... um urro de agonia ecoou no ar! Não sei como, saí
correndo e me embrenhei mato adentro...
Pensei ver luzes de lanternas...gritando e chorando, corri
para elas. Lembro de ver o Tio Zezão, o Patrulheiro e meu pai
correrem em minha direção...?
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Acordei com a claridade do dia a me ofuscar a vista.
Pensei estar sonhando, quando senti o toque macio das mãos de
minha mãe, e vi seu sorriso encantador!
Vi também, pela primeira vez na vida, meu pai...sorrir! E
era um sorriso de satisfação e orgulho!
E então, de um salto, me pus de pé, e perguntei:
-Cadê a onça?
-Te acalma, meu filho, não há onça nenhuma! – ouvi
minha mãe dizer.
-A onça, a onça! – comecei a gritar...
Meu pai, e o Tio Zezão, quando escutaram eu gritar a
palavra „onça‟, já prepararam suas espingardas, e foi aquele
alvoroço no acampamento...
Depois que eu conseguir explicar, o tumulto cessou.
Então, indaguei qual era o rumo da cabana onde eu tinha ficado.
Todos corremos para lá...
Ao chegarmos à tal cabana, onde eu havia passado a pior
noite da minha curta vida, parecia que havia passado um furacão
por lá: Tudo estava revirado ou quebrado. Foi quando olhei para o
lugar onde antes era o jirau... lá estava, estirada no chão,
uma suçuarana de cerca de dois metros!
A faca, que minha mãe havia posto junto com os utensílios
deixados na cabana , estava encravada no pescoço da fera...!
Voltamos para o acampamento. Eu, nos ombros do meu
pai. O Tio Zezão e o Naná, carregavam a suçuarana no pau-decarga. O Patrulheiro caminhava ao lado do meu pai, entre
espantado e admirado!
Ao chegarmos ao acampamento, meu pai contou a estória
toda, apresentando a „prova‟! Foi outro alvoroço, desta vez de
euforia! Minha mãe me beijava, com um olhar de amor e de
censura...
Meu pai, parecia que não pisava no chão, de tanto
orgulho! Todos faziam perguntas ao mesmo tempo, e eu não
conseguia responder a nenhuma delas...
No regresso para a vila, todos por lá, de algum modo, já
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sabiam da estória. Naturalmente, a verdade foi aumentada
generosamente, absurdamente até, pelo Alambique. O que me
deixou mais feliz disso tudo, porém, foi que, desde esse dia,
Maria passou a me olhar como mais atenção...
Dias depois, meu pai deu uma grande festa. Na hora do
almoço, apesar dos meus treze anos, fui convidado à mesa do
meio-dia.
Pela primeira vez, na mesa de almoço, sentei à direita do
meu pai. Ao meio-dia.
Pela primeira vez, Maria, radiante como o sol pleno da
Amazônia, se arrumou para mim. Ela me disse isso com o seu
olhar!
P.S: No bilhete, que minha mãe havia deixado junto com as
outras coisas na cabana, estava escrito:
“Por trás da cabana, na direção da mangueira maior, há
uma caverna, onde está o caminho que te conduzirá em
segurança ao rancho. Teu pai e eu te aguardamos, ao
entardecer!”
LFL
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Mapinguari
Desde o sumiço do Patão, que ninguém saia mais para
caçar. Com o passar dos meses, a carne começou a escassear na
vila. Peixe então, nem se fala...
Numa noite, os adultos se reuniram, para discutir a
situação. Depois de muitas ideias, em suas maiorias, inviáveis,
meu pai tomou a palavra:
-Depois de todas essas sugestões, creio que o melhor a
fazer é criar um grupo de caça. O mesmo deverá ser composto
pelos mais habilidosos dos nossos homens. E com o melhor dos
equipamentos disponíveis.
E assim, na tarde do outro dia, foi separado o tal grupo,
composto por doze dos melhores da vila.
Curiosamente, eu e meu pai também estávamos entre os
doze, o que, claro, minha mãe reprovava tenazmente.
Na noite que antecedia a partida, que seria ao amanhecer,
estávamos na puxada da cozinha, tomando café: O „velho‟, Eu, O
velho índio Jamari, e o Naná. A conversa seguia animada, quando
escutamos o pio estridente de uma ave. O pio vinha da mangueira
grande. O velho índio se levantou, e saiu na escuridão da
noite...voltou cerca de meia hora depois, e se sentou. Após uns
minutos de silêncio, falou:
-Era a ave acauã,89 e trazia um aviso...
Ao que „dom‟ Manuel se levantou, e se dirigiu ao seu
quarto. Eu o segui. Quando estramos na casa, me dirigi ao
„velho‟, e pedi para falar:
-Meu pai, solicito sua permissão para ficar na vila...
E o „dom‟ Manuel:
-E porque solicitas tal coisa?
-É porque acredito que minha mãe não deva ficar só...
Vocabulário
89-Acauã: Ave galiforme de canto exótico, que trás mauagouro, segundo a crença dos povos amazônicos.
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-Tua mãe é mais tenaz do que quase todos nós juntos, bem
o sabes.
Retruquei:
-Mesmo assim, é uma dama. No caso de ser necessário
tomar de armas...
-E acaso, é só pela segurança de vossa mãe que solicitas
ficar, meu filho?
Aquela pergunta me desmontou por completo. Parecia que
um crime terrível fora descoberto, e eu, era o seu autor confesso...
-Compreendo teu pedido. No entanto, sabes que não
aprovo este tipo de comportamento. Quando do meu regresso,
deverás falar ao pai da moça sobre as vossas intenções.
-Está certo – me limitei a dizer...
Voltei à cozinha. Encontrei o Naná e o Velho Jamari,
conversando em voz baixa. Ao perceberem minha presença, se
calaram...
Ao que o Naná falou:
É, seus „home‟, vou dormir...boa noite!
O velho Jamari também se levantou e se despediu,
olhando diretamente para mim...aquele olhar dizia algo que eu
sabia, mas que nada podia fazer...
Ao entrar no meu quarto, dei com minha mãe, sentada em
uma cadeira, próxima a minha cama.
Ela disse:
-Naturalmente, meu pequeno menino agora já é homem...
Fiquei totalmente envergonhado.
Minha mãe acariciou minha cabeça.
-Calma, meu rapaz. Há certas coisas que só as mulheres
podem ver. E a tua escolha é do meu agrado. Sei que também
queres ficar porque te preocupas com o meu bem-estar, o que para
mim é preocupação ao acaso, apesar de ficar lisonjeada com isso.
Conversamos sobre outros assuntos, até que, com beijo em
minha testa, minha mãe se despediu, e saiu.
Nunca me deitei tão feliz, como naquela noite!
Rapidamente, e com a imagem de Maria fixa em minha memória,
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peguei no sono.
Acordei, horas depois, com gritos vindos do quarto dos
meus pais. Tomei da espingarda e saí apressado, para ver o que se
passava. Vi minha mãe correndo com bandagens e curativos.
Alguém foi enviado às pressas para buscar o doutor. Entrei no
quarto. Meu pai jazia em cima de sua cama, inconsciente. Fiquei
sabendo que, ao preparar seu rifle para a saída à caça, o mesmo
lhe escapuliu das mãos, caindo no chão, fazendo um disparo...que
lhe acertou em cheio o peito...
Fiquei ali, me sentindo tão pequeno, vendo meu velho pai,
que a meu ver, era imune a qualquer tipo de acidente ou doença,
agonizar em cima daquela cama...
Pela manhã, praticamente toda a vila estava em nossa
casa. O velho Jamari me chamou em aparte:
-Deves tomar o lugar de teu pai na caçada. Certamente,
não pouparei esforços para que, quando do teu regresso, ele já
tenha recuperado a boa saúde...
Com o coração e o espírito em frangalhos, reuni os
homens e equipamentos para iniciar nossa procura por alimento.
Na hora da partida, minha mãe veio e me olhou nos olhos:
-Naturalmente, sei que é muito difícil partires, com teu pai
nessa situação. No entanto, inspira-te no exemplo de tua mãe, que
corre o risco de perder seu grande amor e, ao mesmo tempo, vê
seu único filho partir para tão árdua e perigosa empreitada...sei
que serás forte e determinado como jamais fostes. Vá em paz,
meu filho, e regresses assim que puderes. Estaremos te
aguardando.
Ao montar meu cavalo, vi que alguém segurava as
rédeas...
Era Maria! Seu olhar encontrou o meu. Ele me dizia tudo,
sem que seus lábios precisasse pronunciar palavra alguma... Maria
estava linda com sempre estivera: Seus olhos negros emanavam
uma energia que só ela tinha! Seus cabelos, em cachos, presos ao
topo da cabeça, lhes davam um semblante de deusa!
-Boa sorte! – ela falou. E continuou:
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-Leva isto...que deverás devolver-me, quando do teu
regresso...
Sua voz parecia aquelas orquestras que meu pai ouvia:
Vários instrumentos, cada um despertando sensações distintas,
emanado sons em tão perfeita harmonia, que soavam uno!
-Obrigado... – foi o que consegui falar.
Ao me agachar, para apanhar tão mimoso presente, minha
mão tocou a sua...foi como se eu fosse sacudido por toda sorte de
sensações boas. Por um breve momento, o mundo era somente
Maria, com seu sorriso de anjo, a me entregar seu lenço...
-Sumano, „vamo‟, que o sol já vai alto... – era o
Patrulheiro.
-Vamos, vamos...
E assim, se iniciou a jornada que em muito mudaria minha
vida.
Ao entardecer, acampamos próximo das nascentes do rio
Jutaí. Três homens saíram em busca de caça, enquanto o restante
se ocupava de preparar nosso acampamento.
À boca da noite, os homens voltaram com dois tatus e uma
paca, o que foi considerado um ótimo sinal. Após o jantar, foi servido um café. Ficou decidido que haveriam turnos, para guardar o
acampamento, pois era muito provável que recebêssemos „visitas‟
noturnas, pois no trajeto encontramos muitos rastros de
predadores. E também foram destacados alguns homens para
montarem um mutá, em um local que observamos no caminho.
Fiz o primeiro turno de guarda no acampamento, procurando ficar
atento aos menores ruídos e sons que denotassem algo diferente
do usual. No entanto, meus pensamentos estavam a cerca de
setenta quilômetros dali, no meu pai. E em Maria.
Impressionante como, a cada dia que passava, Maria
conseguisse a proeza de se tornar mais encantadora. Seus
modos, agora não mais de menina, e sim de mulher, com seus
dezessete anos...ela tinham plena consciência do que sua presença
causava no público masculino da vila. E, principalmente, do que
causava em mim...
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Seu rosto parecia com o das modelos daquelas pinturas
feitas por artistas renomados que haviam em casa, que meu pai
tanto apreciava!
Agora mesmo, eu podia jurar que vinha se aproximando
de mim, com seu andar sensual, porém astuto e decidido, como o
de uma gata...Maracajá!90
Só despertei do transe com o estampido do rifle do
Patrulheiro, e com a „gata‟ prostrada próximo de onde eu estava...
O Patrulheiro:
-Ih...parente, que „tô‟ te estranhando...parece que o „home‟
ficou lá pelas bandas da vila.
-Pior que fiquei, amigo...obrigado pela sua pontaria.
Recuperado do susto, falei:
-Vamos redobrar a guarda, pois parece que essa „gatinha‟
não vai ser a última que nos fará visita, até o amanhecer.
Ao que todos os que estavam deitados prontamente se
puseram de prontidão, com suas armas engatilhadas. Ficamos
todos atentos até a saída da lua, o que diminuiu um pouco a nossa
apreensão, pois a noite ficou parecendo dia. Tio Zezão, que fazia
as vezes de cozinheiro, já chegou com um café, daqueles que
poucos sabiam preparar.
Lá pelas quatro da manhã, os homens do mutá
regressaram. E a noite tinha sido boa para eles: três pacas, um
catitú, cinco tatus...e um dos homens, pendurado numa rede: Era o
Firmino, que havia sido picado por uma surucucu...
Rapidamente, queimei o fumo e as ervas, preparados pelo
velho Jamari, fiz uma sangria na perna do infeliz, e pus o
emplastro, conforme as orientações do velho curandeiro.
Ao amanhecer, três dos homens do grupo foram
destacados para regressar à vila, levando o ferido, e a caça que foi
Vocabulário
90-Maracajá: Jaguatirica; Onça.
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conseguida. Os mesmos tinham ordens de regressar ao nosso
acampamento o mais rápido possível, e, de preferência, com boas
notícias do meu velho pai... o combinado é que esperaríamos o
retorno dos mesmos naquele mesmo local, por até dois dias.
O restante do dia transcorreu sem mais incidentes. Lá pela
boca da noite, decidimos que um grupo iria para o mutá
novamente. Eu e o Patrulheiro estávamos neste grupo. Fizemos
uma refeição, composta de cozido de tatu, arroz de pilão,91 e
farinha d‟água. Depois do café estupendo do Tio Zezão, saímos
do acampamento.
Chegamos no mutá, que na verdade eram três, um em cada
árvore. Fiquei no mutá montando no pé de bacuri, que era o do
lado esquerdo da trilha, e o do meio, dos três. O Patrulheiro ficou
no que estava a uns cem metros atrás de onde eu estava.
Depois que todos tomaram posições, o negror da noite
amazônica solicitou presença, com seu silencio, inquietante até,
quebrado aqui e acolá pelos sons dos moradores noturnos da
floresta. Na copa da árvore, uns vinte metros do chão, passei a
refletir sobre os últimos acontecimentos. Pensei no meu velho pai,
ferido. Pensei na aflição de minha mãe, que não devia ser menor
do que a minha, naquele momento. O que me confortava era a
lembrança do rosto lindo de Maria. E o seu cheiro, impregnado no
lenço em meu bolso...
Estava meio que sonolento, quando escutei um berro
ensurdecedor, que deixou a mim e aos outros dois companheiros
rapidamente em alerta!
Nas nossas posições no mutá, eu, o Damião e o Sororoca,
nos entreolhamos, procurando „traduzir‟ quem ou o quê foi o autor daquele berro, até então, inédito para nossos ouvidos, já
acostumados aos sons da mata. Preparamos as armas e ficamos
atentos à trilha...
Vocabulário
91-Arroz de pilão: Arroz descascado em pilão.
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Um momento depois, outro berro, similar ao primeiro,
agora mais próximo. Calculei que o „autor‟ dos berros estava
próximo do primeiro mutá, uns setenta metros à nossa frente.
Logo após, um estampido de arma de fogo ecoou na noite.
Silencio. Mais dois tiros. Silencio, de novo. Quando já imaginava
que os homens do primeiro mutá haviam sido bem sucedidos,
começou uma verdadeira „serenata‟ de tiros, seguidos de gritos de
dor. Os gritos eram humanos.
Fiquei
preocupado.
Passaram
cerca
de
dez
minutos...quando decidi descer da minha posição, visando ir
verificar o que estava acontecendo no primeiro mutá, fui forçado
a ficar parado, pois apesar da negritude da noite, surgiu, bem à
frente de onde estávamos, uma visão aterradora:
Um ser horrendo e enorme, parecido com um macaco
gigante, vinha caminhando pela trilha. Quando eu ia fazer mira no
bicho, o mesmo soltou um berro horrível, que me deixou estático
em cima da árvore. Era o mesmo berro que havíamos escutado
antes. Um dos homens que estava comigo, o Damião, se
desequilibrou e caiu da árvore...
O coitado foi batendo nos galhos da árvore, até se estatelar
no chão, gravemente ferido. O reflexo de descer para auxiliar o
amigo foi freado pela aproximação do bicho, que exalava um odor
pútrido. Com outro daqueles berros, o ser bestial chegou bem
embaixo da árvore onde estávamos, a cerca de uns dois metros do
companheiro ferido, que jazia inerte no chão. O bicho se agachou,
pegando o moribundo com uma das mãos somente e, com uma
bocada, arrancou a cabeça do infeliz...
Horrorizado, descarreguei a cartucheira na tal criatura...
O Sororoca – que era o outro que estava comigo, no mutá
– fez o mesmo. A criatura, então, agarrou o tronco da árvore
imensa onde estávamos, e começou a sacudi-lo.
Com muito custo, consegui me manter na plataforma. Já o
Sororoca não teve a mesma sorte: Desabou de cima do local em
que estava, porém conseguiu se segurar no galho de baixo...
Nisso, consegui carregar minha arma, novamente!
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Sem pensar duas vezes, fiz mira e disparei. A criatura
soltou aquele seu berro peculiar, que denunciava mais raiva que
dor...
Enquanto o Sororoca tentava subir para a plataforma de
onde havia caído, a criatura olhou para cima, na minha direção.
Parecia que ela me enxergava claramente. Eu podia ver os olhos
grandes da fera, injetados de ira e morte, a me fitar. Carreguei a
arma e, quando ia fazer mira novamente, a criatura falou:
-“Porque me agrides, ser mortal? Não vês que, como tu,
eu também estou à procura de alimento?”
Totalmente desconcertado pela insanidade da situação, me
peguei respondendo:
-Seja como for, estás ceifando a vida dos meus amigos.
São chefes de família, que buscam o alimento para os
seus...porquê não te alimentas de outros bichos?
O ente gigante bradou, em resposta:
-“Porque tu, ser ignorante, na tua ganância, abates
todas as caças da mata. Não te contentas com o suficiente
para o teu sustento e o sustento dos teus. Ainda há pouco,
encontrei duas mães antas prenhas mortas pelas armas dos
teus irmãos. Foram mortas por tentar defender os outros filhos,
que também foram mortos.
-Só pensas na tua fome, e matas por diversão...
-Não te preocupas em levar o suficiente para o teu
sustento...
-Porque tu achas que a caça está ficando cada vez mais
difícil? É porque matas as fêmeas prenhas, matas os filhotes,
não dando tempo para a mãe-natureza recuperar-se. Queimas
a floresta, sem necessidade.
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Teu olho é mil vezes maior que a tua barriga.
-A mata clamou por justiça. E a justiça faz-se presente:
Dois dos teus irmãos ficarão na mata. E o terceiro, que foi
picado pela surucucu que enviei, só irá se salvar por causa da
medicina do filho-da-mata, mas ficará aleijado. E tu, serás
poupado, porque o teu coração é puro.
-Mas, aprenderás pela dor: Teu pai despreza as coisas
da mãe-natureza. Desprezou o presságio que enviei pelo
acauã, na noite anterior a tua partida. A arma dele, que tantas
vidas inocentes da mata ceifou por arrogância, ceifará a vida do
próprio dono.
-Deverás partir, agora”.
Saí do transe com o chamado do Sororoca, que estava em
um galho próximo. Olhei para o mesmo, e recebi como resposta
uma expressão de dor...
Com muito custo, consegui trazê-lo para a plataforma.
Após rápido exame, descobri uma costela quebrada.
-Deve ter sido na queda...
E o pobre do Sororoca:
-Não consigo respirar...
Nisso, percebi passos na trilha. Com a saída da lua, a trilha
estava bem clara, sendo possível avistar quem nela entrasse de
bem longe. Assoviei. Um outro assovio, característico e
conhecido, veio em resposta. Fiquei mais calmo.
Algum tempo depois, o Patrulheiro e seu grupo, que
estavam no mutá de trás, chegaram embaixo da árvore onde eu e o
Sororoca, ferido, estávamos.
Meio desconfiado, chamei:
-Eh, parente...?
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-Ei, sumano...que houve?
A resposta veio rapidamente, com a claridade da lua: O
corpo decapitado do Damião, que havia caído da árvore primeiro,
jazia destroçado, ao pé da árvore...
-Ave-Maria... que aconteceu aqui???
Ao mesmo tempo em que lamentavam, os homens
engatilharam as armas, fazendo um círculo.
Ao que falei:
-Alguém suba aqui, que preciso de ajuda...
O Patrulheiro consegui falar:
-Que houve aqui, mano? Que tá acontecendo?
-Me ajude a baixar o Sororoca, que tá ferido, aqui em
cima...
Rapidamente, o Patrulheiro e mais dois subiram no mutá...
Com muito custo, e com muitos gritos de dor,
conseguimos baixar o Sororoca para o chão.
Comecei a falar sem parar, em estado de choque... o
Patrulheiro me sacudiu pelos ombros:
-Se acalme, parente...se acalme...
Lentamente, fui voltando à realidade. Quando dei com o
corpo do Damião, entrei em prantos. A muito custo, recobrei o
controle. Os homens me olhavam, entre desconfiados e
consternados...
Falei:
-Pessoal, precisamos voltar para a vila o mais rápido
possível...
Depois de um tempo, começamos a caminhar em direção à
trilha, quando o Patrulheiro interveio:
-Peraí92 – disse – somente depois de uma explicação sobre
o que aconteceu aqui...?
Rapidamente, explanei o que havia acontecido. Todos me
olhavam, penalizados...
O Sororoca, entre gemidos, falou:
Vocabulário
92-Peraí: Junção de „espere aí‟.
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-É tudo verdade, seus „home‟...só não me lembro de ter
ouvido o bichão falar, não...
Agora, todos me olhavam, apreensivos...
O Patrulheiro, enfim, falou:
-Pessoal, vamos no primeiro mutá, verificar o que
aconteceu por lá...
-Não precisa, suprimo, já „temo‟ aqui...
Viramos a uma, em direção da voz. Haviam três homens
em pé, apoiando um, ferido. O ferido era o Toninho que, além de
estar todo arranhado, mancava fortemente de uma perna.
-Cadê o Juca Cutia? – Indaguei.
Balbuciando, o Toninho falou:
-Na hora em que o tal bichão apareceu, „comecemo‟
a atirar... nisso, o „cumpadre‟ Juca caiu do mutá... que DEUS
o tenha. Pulei lá de riba, pra tentar salvá-lo, mas me
lanhei93 todo... tomei um revél94 do monstro, que saí voando
pelo mato adentro... acordei com a perna latejando, e os
„home‟ me carregando...
De olhos muito arregalados, e todo mijado, o Sururina
gaguejava:
-O bichão pe-pe-pegou o compadre Juca e amassou ele toto-todinho...Ave-maria...
Nisso, o dia enviou os primeiros sinais. Decidimos por
esperar o amanhecer. Com o dia claro, voltamos para o
acampamento. A par de toda a situação, o Tio Zezão, que era o
mais velho do grupo, decidiu enterrar o corpo decapitado do
Damião na mata mesmo.
Desmontamos o acampamento e, com um misto de medo,
raiva e pesar, voltamos pela trilha dos mutás, atentos a qualquer
Vocabulário
93-Lanhar: Ato de arranhar, ou fustigar.
94-Revél: O mesmo que revés, safanão.
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movimento, com as armas em punho. Passamos pelo primeiro e
pelo segundo mutá. Parecia que nada havia acontecido. Quando
chegamos no terceiro mutá, iniciamos uma busca pelas
proximidades, na esperança de encontrar o Juca Cutia.
O sol já marcava o meio-dia, quando decidimos encerrar as
buscas. Quando regressávamos para o local do terceiro mutá,
fomos surpreendidos com seis pacas, que haviam ficado presas
num valão feito pela chuva. O curioso é que, anteriormente,
passamos pelo mesmo local, e não tínhamos percebido o tal
valão...
De posse do „achado‟, ajeitamos tudo nas carroças, e
iniciamos o regresso à vila.
Já próximo de onde era o Jacal, encontramos o grupo que
havia vindo antes, trazer as primeiras caças abatidas, e também o
Firmino, o mesmo que foi picado pela surucucú, e que portava
uma muleta.
Depois de ter sido informado de todo o acontecido conosco
pelo Tio Zezão, o Matias, que era o encarregado do outro grupo,
disse:
-Sumano „seu‟ Manuelzinho, também não tenho boas
notícias...
Olhando diretamente para mim, disse:
-Seu pai morreu nessa manhã, por volta das quatro horas...
O Matias continuou:
-O homem parecia que lutava contra o demônio em pessoa...
não falava coisa com coisa. Falava como se tivesse negociando
com o „invisível‟, a vida dele pela sua. Depois começou a
gritar que um bicho feio „tava‟ levando a alma dele. Morreu de
repente...cruz-credo...
Meu coração recebeu a notícia como se, de alguma forma,
já soubesse dela...
Entramos na vila lá pelas dez da noite. Pela primeira vez,
percebi que não havia a animação costumeira da criançada, como
era de costume quando morria alguém por aquelas redondezas.
A vila estava com cara de velório, realmente...
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Desci no quintal de casa.
O silêncio era algo estranho por ali. Minha casa era sempre
um ponto de reunião e de tomada de decisões da vila. Havia
sempre um burburinho de gente que entrava e gente que saía...
Nessa noite, era diferente.
Entrei na cozinha. Vi o velho Jamari, cabisbaixo, sentado
numa cadeira. Nossos olhares se cruzaram. Pude ler o que aquele
homem idoso pensava e sentia, nesse olhar...
Entrei na sala. Vi minha mãe, sentada ao lado do caixão.
Maria estava ao seu lado. Ao me ver, Maria se levantou e veio ao
meu encontro. Com um tímido sorriso, me deu um beijo no rosto,
e saiu. Olhei para minha mãe, que me fitava com um olhar sem
expressão. Lhe dei um longo abraço...
Por um momento, ela ficou imóvel, como se não estivesse
ali...lentamente, ela começou a soluçar. Choramos, um no ombro
do outro...
Ao amanhecer, chegaram as pessoas que iam providenciar o
funeral. À tarde, meu pai foi sepultado no cemitério da vila.
Praticamente toda a vila foi ao enterro. Diante do túmulo de meu
pai, jurei para mim mesmo, que não ia cometer os erros que ele
cometeu...
A volta para casa foi de um pesar terrível para minha
mãe...eu lhe amparava como podia...
Meu coração estava, de certo modo, entorpecido pelos
acontecimentos passados na mata.
Segurando o lenço que Maria havia me dado, me sentei
embaixo da mangueira grande, na cadeira onde meu pai
costumava ficar. Percebi que, com a morte do „velho‟, um novo
tempo pedia passagem no meu viver...
E esse tempo, já havia começado.
LFL
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FONTES CONSULTADAS:









WIKIPÉDIA;
GOOGLE;
OBRA NILSON CHAVES;
OBRA FERNANDO CANTO;
DICIONÁRIO AURÉLIO;
DICIONÁRIO MICHAELLIS;
DICIONÁRIO RUTH ROCHA;
DICIONÁRIO HOUASS.
FAÇA UM PASSEIO PELA AMAZÔNIA!









Veja fotos de lugares;
Veja vídeos;
Ouça músicas;
Leia textos poéticos, históricos e de lendas;
Descubra curiosidades;
Converse com o autor;
Adquira seu exemplar das obras do autor, pois, parte do valor
de cada exemplar vendido, vai para para projetos de cunhos
Sócio-Culturais, apoiados pelo autor, na Amazônia.
Visite o site:

www.luizfernandoliveira.com.br
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