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C����u�o I

Nasci em uma noite escura, muito diferente da maioria 

das noites às quais minha tribo estava acostumada. Ao dar meu 

primeiro grito – meu pai gostava de afi rmar nas rodas dos guer-
reiros, com o peito estufado, que não havia me visto chorar –, a 

lua acabara de ser engolida por Tupã, só voltando depois de um 

bom tempo. Houve muitas discussões a meu respeito, por causa 

do momento em que resolvi vir ao mundo: o pajé cantarolou, jo-
gando ervas e batendo com força os pés no chão em volta da oca, 

para espantar o que ele acreditava ser um evidente mau agouro 
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que vinha acompanhado do meu nascimento; e alguns chegaram 

a comentar que este guaianá, então pequenino e indefeso, não de-
veria sobreviver. Mas meu pai era o chefe e eu, o primogênito. Ao 

certifi car-se de minha boa saúde, Apoena me levantou ao céu e 
agradeceu por sua boa sorte, afi rmando que, a partir dali, o nome 
escolhido para mim iria lembrar que aquela noite havia sido escu-
ra, a noite sem um pedaço sequer da bola de luz no céu.

Assim, nasci Yamiuna.

Meus primeiros tempos não foram fáceis. Decididamente, 

por ter se achado diminuído em sua autoridade, o pajé colocava 

em minha existência a culpa por tudo de ruim que ocorria na 

tribo, desde a entrada de um pequeno gambá em uma oca para 

roubar comida até a ocorrência de uma forte tempestade. Ele se 

tornou, obviamente, um grande inimigo de meu pai. A princípio 

disfarçado, depois declarado. A tribo, aos poucos, foi fi cando 
dividida entre continuar respeitando o grande chefe, aquele que 

havia promovido um agradável período de paz para os guaianás 

que ali viviam, ou o enviado de Tupã, que promovia curas e 

fazia previsões.

Deitado na esteira de palha de minha mãe, recebendo todo 

seu carinho e atenção, a vida decerto me parecia bastante boa, 

mas no grande terreiro que fi cava no centro da taba, muitos sóis 
não passavam sem que se estabelecesse uma confusão gerada por 

qualquer acontecimento, tido como ocasionado pela minha sim-
ples presença.

Rapidamente, como não se conseguisse provar que as ad-
versidades naturais eram de minha responsabilidade, começaram 

a surgir fenômenos muito mais temerários. Uivos estranhos passa-
ram a ecoar nas matas. Rastros do Boitatá e pegadas do Curupira 

eram vistos aqui e ali. Até uma oca pegou fogo “sem explicação”.
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— As colheitas não são boas! É esse Yamiuna... Ele está 

fazendo com que as desgraças caiam sobre todos!

— O pequeno Curupira e a cobra Boitatá andam por aí! E 

quem faz com que apareçam, senão Yamiuna? Continuando as-
sim, o malvado Curupira vai dançar no meio da taba, balançan-
do seus cabelos ruivos e pulando com os pés virados para trás! 

Ou então, o Boitatá virá serpenteando, pronto para comer nossos 

olhos! Ai de nós...

Sempre mostrando muita calma, Apoena tratava de dar 

uma solução para tudo. Era isso que o fazia se manter como caci-
que, não se deixando abater diante das piores questões. Valia-se, 
sim, de seu supremo poder, mas sem utilizar a força além do ne-
cessário. Tinha perfeita consciência do quanto o pajé o detestava 

e do que era capaz para atormentá-lo, tanto quanto as limitações 
daquele ser já por idoso e tão teimoso, usando esse conhecimento 

em seu favor.

Mas, como tudo, a paciência de Apoena tinha limites. Num 

certo dia, simplesmente sumi. Com meu pai ausente, envolvido 

em uma longa caçada, só foi notada minha falta quando, ao acor-
dar, minha mãe percebeu que eu não estava ao seu lado. Houve 

um alvoroço sem tamanho, com as  mulheres chorando sem parar 

e os guerreiros que fi caram tomando conta da tribo com receio de 
deixarem suas incumbências para saírem em busca de alguém que 

nem andava ainda. Um conselho, formado por alguns anciãos, 

concluiu que meu pai deveria ser avisado da tragédia, algo que foi 

devidamente atrasado por causa das ponderações do pajé, entre-
meadas por suas danças e lançamento de feitiços.

Após várias horas perdidas, um guerreiro fi nalmente em-
brenhou-se na mata, voltando com Apoena e sua comitiva. Soube 
que daquela vez o senhor da tribo espumava de raiva, decidindo 

lançar mão de todos os homens numa alucinada busca por todas 



10

Yamiuna

as partes, mesmo diante dos problemas que esta atitude represen-
tava. De fato, deixar a aldeia sem defesa poderia signifi car o fi m 
dela, dado que havia outras tribos de olho em nosso território.

Para felicidade dos meus e, certamente, chateação de al-
guns, fui encontrado a me balançar no galho de uma árvore. De 

acordo com o guerreiro que descobriu o meu paradeiro, estava 

deitado calmamente em um cesto amarrado ao prolongamento do 

caule. Feliz com seu sucesso, o bravo guaianá não deixou de nar-
rar o prodígio, falando toda a verdade, ou talvez aumentando-a 
consideravelmente, já que afi rmou estar o rebento sendo prote-
gido por grandes cobras e pássaros, praticamente impedindo que 

qualquer um se aproximasse.

Três rodas logo se formaram. No centro de uma delas, o 

heroico guaianá contava e recontava a fantástica passagem em 

que se deparara com o fi lho do chefe a descansar na fl oresta fe-
chada, amparado por criaturas que, com muito prazer, poderiam 

devorar suas carnes tenras. Ora, somente alguém muito amado 

por Tupã contaria com toda aquela proteção. Logo, este candidato 

a curumim teria sido escolhido pelo maior de todos, possuindo 

dons especiais que eram reconhecidos por animais e aves e, por 

isso mesmo, lhe estaria reservada alguma missão muito importan-
te naquelas paragens.

Em outra parte do terreiro, o pajé confabulava com seus 

mais próximos, em tom baixo para que meu pai não ouvisse, dan-
do ao estranho episódio uma versão absolutamente oposta. Ao 

invés de Tupã, minha proteção estaria sendo feita por demônios, 

que chegavam ao ponto de encantar as criaturas para preservar 

minha vida, tendo em vista uma ou muitas missões maléfi cas que 
estavam guardadas para mim. A maior comprovação disso era a 

semelhança desse dom com o de alguns seres sobrenaturais, tam-
bém afeiçoados dos mais terríveis animais.
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Por fi m, sem se importarem com o que diziam nos outros 
dois ajuntamentos, meus pais estavam rodeados por senhoras e 

vários anciãos em frente à nossa oca, bendizendo a fortuna da 

minha volta, sem um arranhão sequer.

Contrariados ou satisfeitos, na verdade ninguém deixou de 

se fartar com os grandes peixes e as variadas carnes de caça que 

foram servidas, regadas a muito cauim, na festa que se deu à noite.

Apoena, porém, apesar de toda a sua alegria, fez questão de 

tentar descobrir o que de fato ocorrera. Assim que a imensa bola 

alaranjada despontou no leste, anunciando um novo dia, ele dei-
xou o conforto da taba e seguiu, com uns três ou quatro batedores, 

até o local onde eu havia sido encontrado. Lá, após uma busca 

minuciosa, divisou marcas de pés em locais descobertos de folha-
gens e, farejando tudo à volta, notou um odor diferenciado. Des-
tas informações, ele tirou duas conclusões defi nitivas: uma vez 
que havia marcas de pés por ali, o responsável pelo meu sumiço 

não era alguém do outro mundo, mas o mais perigoso da natureza, 

o próprio homem; e quanto àquele odor, resultante da mistura de 

diversas ervas, só uma pessoa o exalava, ou seja, o próprio pajé.

Minha mente me conduz para muitos invernos adiante, até 

uma tarde em que meu pai contou este episódio, saciando minha 

juvenil curiosidade:

— Pai, por que não fez nada àquele pajé?

— Muitas vezes, é melhor um inimigo diante dos olhos do 

que afastado, fi lho. Por outro lado, um inimigo morto signifi ca 
espaço a ser ocupado por outro inimigo, talvez pior.

— Como assim?

— O pajé falava muito, mas era uma onça velha, quase sem 

dentes. Não tinha força para me morder. Melhor ter um pajé assim 

do que ver em seu lugar um jovem ávido por mostrar seus poderes 

e ser reconhecido por eles.
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— E por que nem todos pensam assim?

— Nem todos são caciques. Se não pensasse assim, tam-
bém não poderia comandar a tribo.

No fi nal da conversa, meu pai olhou diretamente em meus 
olhos, claramente forçando que suas palavras penetrassem fundo 

em minha cabeça e em minha alma.

— Se quiser ser uma pessoa valorizada um dia, terá que 

aprender a pensar. E a pensar de mais de uma maneira, antes de 

tomar suas decisões.

Então, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo 

ao meu lado, permitindo que eu refl etisse sobre o que acabara 
de aprender.
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C����u�o II
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Desde que comecei a andar, senti-me como um passarinho. 
Porém, era uma ave presa aos limites de minha aldeia, não poden-
do “voar” para onde bem quisesse. O pajé insistia em me esprei-
tar, pronto a me atacar se me visse vagando de maneira solitária. 

Minha mãe, bem ciente disso, não permitia que seu querido curu-
mim iniciasse o saboroso período das descobertas.

Para piorar a situação, durante muito tempo meu pai fi ca-
ria longe, envolvido em uma série de batalhas contra uma aldeia 

dos tamoios que ameaçava nos invadir. Para evitar que se aproxi-
massem dos dois rios que demarcavam nosso território, o chefe 

organizou linhas de defesa ao longo dos cursos d’água, que exi-
giam vigilância constante e sua incansável presença, ora num, ora 

noutro ponto.

Aqueles tamoios pertenciam ao mais perigoso tipo de seres 

humanos que existe, o daqueles que só acreditam na força bruta 

para alcançar seus objetivos. Os guaianás constituíam, para eles, 

um grupo especialmente indesejável, pois não era nativo do lugar, 

vindo das margens do rio-sem-fi m até aquele recanto paradisíaco 
e objeto de muita cobiça. Sem a alternativa da negociação, arte 

na qual meu pai era mestre, só lhe restava afi ar lanças, fabricar 
machadinhas, esticar arcos e mobilizar seus bravos para a guerra.

Mas, afora a ausência de guerreiros e, portanto, de caça e 

pesca fartas, além da preocupação das mulheres com seus mari-
dos, irmãos e fi lhos, a vida na aldeia não sofreu mudanças sig-
nifi cativas neste período. O alimento estava garantido, já que 
as senhoras tiravam das hortas e dos pomares todo o sustento 

necessário. Como era maravilhosa, por exemplo, a raiz chama-
da mandioca, que se transformava facilmente em uma iguaria 

cozida ou farinha.

A mim, restava arriscar pequenos passeios em torno da taba, 

fi car encarapitado em um artefato de bambu preso às costas de 



15

Haroldo Barbosa Filho

minha mãe ou passar horas aprendendo a falar a língua da gente, 

o abanheém. Ou, ainda, aproveitar as tardes de chuva para tirar 

longas sonecas.

— Mãe, por que chove?

— O cair da chuva é um afago que é dado de tempos em 

tempos na Mãe Natureza.

— A Mãe Natureza precisa de afagos?

— Todos precisam. Nada, nem ninguém, consegue viver 

sem receber gestos de carinho.

— Mas que carinho estranho esse, o que a Mãe Natureza 

recebe...

— Saiba que a chuva é um dos afagos de que ela mais gosta, 

pois se trata de uma prova de amor dada com toda a sinceridade.

— Me conta...

— Há muito tempo, numa tribo cujo nome nem é mais 

lembrado, vivia um índio chamado Bebgoróroti. Desde peque-
no, ele era apaixonado pela Mãe Natureza, certo de que era o 

que havia de mais bonito no mundo. Assim que cresceu, esse 

índio foi até a margem do rio-sem-fi m, ajoelhou-se e fi cou pe-
dindo a Tupã que lhe permitisse casar com a Mãe Natureza. Ele 

fi cou repetindo seu pedido sem parar, até que Tupã, cansado de 
ouvir tantas vezes a mesma coisa, soltou um urro e, em segui-
da, explicou a Bebgoróroti que não poderia realizar seu desejo. 

Muito triste, mas sem se dar por vencido, o índio então pediu 

para que Tupã permitisse a ele demonstrar seu amor pela Mãe 

Natureza, fazendo nela um cafuné de tempos em tempos. Tupã 

acabou por se apiedar do índio, impondo a condição de que ele 

deveria abandonar tudo e passar a viver eternamente dentro 

do rio-sem-fi m. É claro que Tupã queria, com esta exigência, 
fazer com que Bebgoróroti desistisse e voltasse para sua tri-
bo. Ele, porém, imediatamente jogou-se nas águas revoltas do 
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rio-sem-fi m e fi cou esperando que Tupã fi zesse a sua parte. Então 
este, vendo que não havia outro jeito, transformou o índio em 

água e, até hoje, quando fi ca com muita saudade da Mãe Nature-
za, Bebgoróroti sobe ao céu e, formando nuvens, vem acariciar a 

Mãe Natureza.

— Como você sabe que a Mãe Natureza gosta disso, mãe?

— Simples: após receber os afagos de Bebgoróroti, a Mãe 

Natureza, satisfeita, faz brotar lindas fl ores nos campos e o ar fi ca 
fresco e adocicado.

— E Tupã, como é que fi ca nesta história?
— Ele fi ca enciumado, com certeza. Mas não pode fazer 

nada, além de permitir que seja cumprido o que prometeu. Mes-
mo assim, toda vez que Bebgoróroti vem visitar a Mãe Natureza, 

ele solta vários urros, que são os trovões. E depois que a chu-
va cai, Tupã fi ca arrependido e pede desculpas à Mãe Natureza, 
cobrindo-a com o mais belo dos enfeites que existe, o arco-íris.

Finalmente, após dois invernos, Apoena retornou com 

seus guerreiros de uma vez por todas para a aldeia. Embora fos-
se ainda muito jovem para compreender muitos dos aspectos 

da vida, conseguia ver, em seu semblante fatigado, um homem 

corroído por muitas dores: físicas e da alma. Trazia diversas 

marcas nos braços e pernas, além de um grande corte na altura 

do peito, mais feio ainda por causa da espessa camada de san-
gue ressecado que o envolvia. Isso já seria sufi ciente para minar 
a resistência de qualquer homem, mas ele carregava ainda o pior 

dos fardos: a fl or de sua consciência. Com difi culdade, tomou 
para si a tarefa de ir às ocas onde residiam os guerreiros que 

tombaram na defesa de nossa tribo, contando com detalhes, às 

famílias, como eles haviam se mudado para o mundo dos mor-
tos. Em seguida, reuniu todos no centro da taba e falou sobre 
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uma guerra difícil, cuja vitória não gostaria de comemorar. Só 

então me pegou nos braços e entrou em nossa oca, seguido por 

minha mãe.

Algumas luas passariam até que voltasse a se levantar da 

esteira forrada com folhas novas e macias que minha mãe lhe 

havia preparado. Atormentado pelos maus espíritos que lhe aque-
ciam a pele e provocavam suores em abundância, ele pouco con-
seguia dormir e, quando isso ocorria, parecia voltar à mata para 

ter com os inimigos, sussurrando que eram gente ruim, seres que 

sentiam prazer em matar.

— Abaité... Abaité...

A índia, agachada ao seu lado, não o deixou um instante se-
quer. Com ternura, minha mãe passava constantemente as pastas 

feitas com ervas em suas feridas. De quando em quando, lhe dava 

também puçangas para beber, remédios preparados com precisão 

pelas mais idosas. Eu fi cava num canto, olhando aquele homem 
forte quase que totalmente entregue aos cuidados de sua esposa 

e de Tupã.

Ao abrir os olhos, numa manhã bem fresca, notei que 

Apoena estava sentado e comia, lentamente, uns peixinhos. Muito 

zelosa, mas em completo silêncio, minha mãe só fazia alisar seus 

cabelos e espalmar uma das mãos em sua testa. Então, como se 

um raio de luz mais brilhante entrasse em nossa oca, ele sorriu. 

Sem mais resistir, minha mãe desatou a chorar, abraçando-o e di-
zendo, com a voz entrecortada por soluços, que os espíritos maus 

haviam decidido ir embora. Ele começava a fi car curado, o que se 
confi rmou nas luas seguintes.

Tenho certeza de que foi a atenção sem tamanho daquela 

pessoa doce que o salvou. Ela fez chover sobre ele todo o seu amor.

Se foi ou não por este motivo, não havia como saber. 

Mas, assim que Apoena retomou seu lugar entre os bravos, 
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sendo reverenciado pelo conselho da tribo, o pajé fechou-se 
na própria oca. Algum tempo depois, resolveram entrar em seu 

reduto, encontrando-o morto.
Um novo pajé teria que ser escolhido e, para isso, alguém 

precisaria se apresentar. Como éramos poucos na aldeia, ninguém 

quis assumir esta incumbência. Por esta razão, fi camos sem pajé, 
para tristeza aparente e alívio íntimo de Apoena.

— As forças da natureza resolveram as coisas sem que pre-
cisasse tomar uma atitude contra aquele velho rabugento. Que ou-
tro se declare feiticeiro, embora aqui não exista nenhum!

A nossa era a única aldeia que não tinha pajé, como se isso 
fi zesse alguma falta!
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C����u�o III
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A Aldeia dos Tamoios que nos incomodava mudou-se, se-
guindo defi nitivamente para onde o sol se põe. Em minha infantil 
inocência, imaginei que eles haviam tomado uma grande surra e 

decidido ir embora pela simples razão de que fi caram com muito 
medo de nós.

O motivo foi outro. O temperamento dos tamoios era 

guerreiro, de forma que as disputas faziam parte de suas vidas. 

Para guerrear, qualquer justifi cativa bastava, fosse a posse de 
um território, a diferença do comportamento de outra tribo ou 

simplesmente para testar sua força. Qualquer coisa servia para 

transformarem seus vizinhos em rivais. Quando não encontra-
vam gente de fora para brigar, criavam confusão entre si. Era 

para isso que existiam, assim como picar é a razão de ser dos 

escorpiões.

Canibais, eles muitas vezes preferiam mastigar carne hu-
mana que a dos animais da terra, do ar e dos rios. Acreditavam 

que, ao devorarem um bravo inimigo, absorviam dele sua força e 

coragem, tornando-se índios ainda melhores.
Bem, então por que eles resolveram fugir de nós? Por ver-

gonha, apenas isso. Eles jamais iriam admitir ter perdido a guerra 

para um pequeno ajuntamento de pacífi cos guaianás, contando 
com menos e despreparados guerreiros, mas perderam, e jamais 

iriam conseguir continuar vivendo naquele local, próximos aos 

que os fi zeram baixar as mãos e a cabeça. Só lhes restaram as 
pernas para voltarem às sombras da mata fechada.

Sob o comando de meu pai, éramos poucos para fazer fren-
te àquela gente. Tínhamos, no entanto, algo fundamental que lhes 

faltava: sabedoria. Enquanto eles procuravam nos atacar de qual-
quer maneira, visando nosso extermínio, nós apenas nos prote-
gíamos entre os dois rios, na porção de terra que nos pertencia, 

tentando fazê-los perder a vontade de guerrear. Essa diferença de 
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pontos de vista foi decisiva no destino dos combates. Sem acei-
tarem batalhas em campo aberto, nossos bravos eram instruídos 

a permanecer escondidos em meio à mata fechada, aguardando 

seus líderes para surpreendê-los e amarrá-los às árvores. Com o 
orgulho profundamente ferido, cada um desses líderes presos vol-
tava à sua própria aldeia, recolhendo-se para não mais empunhar 
sua machadinha ou esticar seu arco. Ele se autoamaldiçoava. Seus 

liderados fi cavam perdidos, sem saber o que fazer, alguns desis-
tindo de lutar também.

Essa estratégia fez com que a guerra fi casse mais equilibra-
da, mas faltava encontrar e dominar o cacique tamoio, aquele que 

possuía mais homens sob suas ordens. Sempre cercado por eles, o 

chefe mantinha-se em posição completamente segura.
Muitas luas surgiram e desapareceram, o ar fi cou frio, es-

quentou, tornou-se frio e esquentou novamente, até que brotou 
uma oportunidade para os guaianás darem um fi m ao grande 
transtorno representado pelos tamoios. Apoena decidiu, já can-
sado de tudo aquilo e com nossos bravos também exauridos, que 

precisava tomar uma decisão, mudando seus planos.

Em meio à bruma da madrugada, o cacique tamoio rece-
beu, de um emissário, o desafi o para uma briga chefe contra che-
fe, sem qualquer tipo de interferência. Ao vencedor, a vitória na 

guerra. Ao outro, a morte.

O instinto do cacique, como era de se esperar, falou mais 

alto. Imediatamente, ele aceitou a contenda, que ocorreria ainda 

naquela tarde.

Foi uma luta difícil, onde o tamoio, muito maior que meu 

pai e que nutria enorme prazer em ver sangue escorrendo, diversas 

vezes colocou-se em posição de vantagem. Ao guaianá, a desviar 
dos golpes da fi na pedra amarrada a um cabo de seu oponente, 
restava apegar-se à sua inesgotável vontade de continuar vivendo.
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A vitória certa faz surgir, muitas vezes, a arrogância. Jun-
to com a arrogância, vem o descuido. Após conseguir fi nalmente 
golpear meu pai na altura do peito, o tamoio julgou que se torna-
ra senhor absoluto da situação, podendo fi nalizar a luta como e 
quando quisesse. Assim, passou a gritar de alegria e a circundar o 

guaianá que, dobrado sobre si, tentava desesperadamente encon-
trar algo com que pudesse apresentar ainda alguma resistência. E 

havia: próximo dele, um galho do comprimento de dois braços, 

duro e com espinhos, esperava para ser apanhado.

O cacique aproximou-se da cabeça de Apoena e levantou 
a machadinha, pronto para desferir o golpe de misericórdia. Este, 

no entanto, deixou-se cair para o lado, segurando o pedaço de pau 
e jogando-o com toda força em direção ao outro.

Completamente desorientado, com a boca sangrando em 

profusão e alguns dentes espalhados pelo chão, o tamoio caiu, 

perdendo os sentidos em seguida.

Mesmo machucado, o guaianá, que acabara de se tornar 

um grande herói, poderia ter acabado com a vida do cacique ri-
val, mas resolveu fazer pior que isso, seguindo seus princípios: 

amarrou o infeliz e levou-o até a aldeia, de maneira que todos 
pudessem testemunhar sua humilhação.

Estava decretado o fi m da guerra.

Até que enfi m, “o passarinho ganhou asas”. Os tamoios 
e o pajé haviam partido, deixando à minha disposição todas as 

delícias da liberdade, e eu rapidamente aprendi a aproveitá-las 
muito bem. Praticamente, desaparecia de vista o dia inteiro, ex-
plorando todos os quadrantes daquelas matas que Tupã havia es-
colhido para colocar tudo o que eu poderia querer para ser feliz. 

Corria por vales e montes até não mais poder, sempre conferindo 

que ainda sobrava muito terreno a ser descoberto. Ia da margem 
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do rio ao qual chamavam de Tamanduateí até o outro, de nome 

Anhangabaú, nadando, tomando banho e levando com orgulho 
para casa o resultado das minhas primeiras pescarias. E ia além, e 

além, e além. Ao sentir fome, bastava colher os frutos do lugar e 

saboreá-los até não aguentar mais. Gostava de chafurdar no barro 
formado após as chuvas, subir em árvores e seguir as pegadas dos 

animais. Tudo aquilo era meu, sem limites.

Ao contrário de me impedirem, meus pais incentivavam 

essas constantes saídas. O Yamiuna que antes era acusado de car-
regar consigo toda espécie de maus agouros, aquele que havia 

nascido enquanto Tupã engolia a lua, tornara-se um curumim 
com os mesmos direitos de todos os outros curumins guaianás. 

Rapidamente, a origem de meu nome parecia ter sido esquecida, 

levada pelo vento para bem longe.

Nesta época, descobri meu verdadeiro pai, aquele a respei-
to do qual minha mãe tantas vezes falara enquanto o esperáva-
mos. Com a paz a reinar na tribo e sua saúde de volta, Apoena era 
um homem jovial e pouco dado a exageros. Difi cilmente franzia 
o cenho ou elevava a voz, dando ordens a todos, inclusive a mim, 

com suavidade e a máxima ponderação. Não culpava os demô-
nios nos dias em que a caça não havia sido boa, nem os demais 

integrantes da tribo por qualquer problema em nossa comunidade. 

Dizia que para tudo existia uma solução, e que buscá-la sem en-
trar em desespero era a forma mais fácil e rápida de se chegar a 

um bom resultado.

Ao ser perguntado sobre as batalhas com os tamoios, em 

especial sua briga com o cacique deles, aí sim ele fechava a cara.

— As coisas ruins devem ser esquecidas, senão elas perma-
necem pairando no ar como os gaviões, esperando o momento de 

descerem à terra sob a forma de outras coisas ruins.

Às vezes, alguém retrucava.
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— O grande chefe mostrou sua valentia, salvando a tribo... 

Isso tem que ser contado a todos, para que o feito não se perca!

— Feitos do passado não movem o futuro.

— Mas você fez o melhor para nós!

— O pior que poderia acontecer seria a derrota na guerra. 

O  melhor, tê-la evitado. Não fui tão fraco, a ponto de deixar acon-
tecer o pior, mas não fui tão inteligente, deixando de encontrar 

um meio de nos proteger sem derramamento de sangue. Logo, 

não sou pouco, nem muito: sou apenas um simples chefe guaianá. 

Vamos deixar que Tupã julgue meus feitos, quando me encontrar 

com ele um dia.
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Para mim, os dias eram sempre bons, pois arrumava algu-
ma coisa divertida para fazer. Quase não tinha obrigações, além 

de continuar recitando o abanheém com minha mãe. Também 

passei a sair com mais frequência em companhia de Apoena, que 

me ensinava as artes dos bravos. Devagar, fui aprendendo como 

identifi car os animais por suas pegadas, a escolher a madeira certa 
– forte e fl exível – para construir um arco e a interpretar os sons 
da fl oresta.

Soube que pássaros cantando e voando eram sinal de tem-
po bom. Que mata quieta signifi cava a presença de cobra grande, 
talvez uma medonha e forte sucuri, nas proximidades. E que mui-
ta algazarra entre os macacos também era sinal de perigo.

— O bom caçador sabe ver tudo o que está à sua volta, 

evitando ser visto. Procura apurar os ouvidos e manter sua boca 

fechada. Deixa marcas nos caminhos que não trilhou antes, para 

não se perder na volta. Não morde o fruto que desconhece. Res-
peita os animais pequeninos, tanto quanto os grandes, pois eles 

costumam ter fortes defesas em suas unhas, espinhos ou ferrões. 

Não caça aquilo que não puder carregar. E jamais se distrai, senão 

pode virar caça.

Os guaianás apreciavam realizar expedições. Este espírito 

explorador fez com que, um dia, nos tempos em que os pais de 

meus pais ainda eram pequenos, parte da tribo se mudasse da sel-
va às margens do rio-sem-fi m, subindo a montanha e fi xando-se 
naquele platô repleto de coisas boas, muito mais adequado para 

vivermos. Não abandonavam completamente, no entanto, suas 

origens: ao menos uma vez, todo guaianá era chamado a descer a 

encosta para conhecer o lar dos ancestrais.

Foi difícil conter minha emoção, assim que pisei pela pri-
meira vez naquele chão quase branco e muito fofo, parecido com 
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farinha de mandioca bem sovada. Por sua vez, o ar, quente e úmi-
do, tinha um cheiro diferente, parecido com o do suor.

O rio-sem-fi m justifi cava plenamente o nome que lhe da-
vam: saía da beirada do solo e seguia a passos incontáveis até se 

perder ao longe, no meio do céu. Além disso, as águas eram vivas, 

rosnando e mexendo-se sem parar, vindo em nossa direção com 
fúria para, ao se aproximarem mais, caírem sobre si mesmas e 
terminarem sua jornada sob a forma de espumas suaves que vol-
tavam para o mesmo lugar de onde vieram.

Confesso que senti medo do rio-sem-fi m, mas me fi zeram 
experimentar suas águas. Ao levar um pouco do líquido à boca, 

lembrei-me de Bebgoróroti e gelei. A água era salgada, bem mais 
do que uma lágrima. De fato, o índio que ali morava sofria muito 

por causa de sua amada, a Mãe Natureza.

Fui convidado a entrar naquele mundo. Já com a água na 

altura dos joelhos, senti que era puxado, incentivado a prosseguir. 

Eu achei aquilo muito bom, querendo mesmo saber até onde po-
deria ir. Mas fui seguro pelo braço e tive que voltar. Então, expli-
caram-me que as águas do rio-sem-fi m enfeitiçavam as pessoas, 
chamando-as ternamente para invadirem-nas até serem engolidas 
por elas.

— O lugar onde as águas do rio-sem-fi m se levantam, for-
mando altas bocas que abrem e fecham, marca o ponto máximo 

onde podemos ir. Ultrapassá-lo é extremamente perigoso... É 
muito fundo! Além do mais, lá vive Ipupiara, o homem-peixe: ele 
é enorme, com dentes afi ados e pés em forma de barbatanas. Se 
fi car bravo com aquele que invade seus domínios, devora-o sem 
piedade. Que o diga a índia Irecê, que encontrou a canoa de seu 

amado Andirá vazia, depois que este resolveu pescar além das bo-
cas de água, apesar de todos os avisos. Ipupiara é assim mesmo: 

adora gente teimosa!
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Voltei do mais longo passeio até então dado em minha 

vida, saciado de novas informações. Entretanto, na minha ida-
de, era um guloso por excelência, querendo sempre saber mais. 

Meu pai havia dito que nossa cabeça é como aquele rio-sem-fi m, 
e eu desejava preenchê-la o quanto pudesse justamente sobre 
aquele assunto.

— Aquele rio é mesmo sem-fi m?
— Não. Isso é dito para que as pessoas não tentem se meter 

nele e chegar ao outro lado.

— Ahn?...

— Muito além de onde a vista alcança, há outra terra. 

Mais longe ainda, há outro rio enorme que termina em mais 

uma terra. E desta, sai outro rio que chega ao outro lado da 

nossa terra.

Baixei a cabeça e comecei a pensar. Acabara de saber que 

o mundo é bem maior do que imaginava, e aquilo me deixava 

confuso. Sem se importar com isso, meu pai continuou:

— No início, Tupã fez apenas uma grande terra e um 

grande rio. Nesta terra, viviam juntos todos os bravos, mu-
lheres, anciãos e curumins, formando uma só tribo. O grande 

rio-sem-fi m, por sua vez, era calmo e sua água, doce. Em certa 
ocasião, alguns bravos da imensa taba onde moravam começa-
ram a ter o pior dos desejos: o de serem considerados os chefes 

supremos. Nenhum deles merecia liderar o povo, mas, mesmo 

assim, cada um deles passou a pedir que o honrassem com o 

colar de dentes de jaguar, prometendo uma série de coisas em 

troca. Uma parte gostou das promessas daquele que morava na 

oca maior. Outra, daquele que morava na oca mais sólida. Ou-
tra, ainda, daquele que morava na oca mais bela. A disputa pelo 

poder foi fi cando mais e mais acirrada, sem que se chegasse a 
conclusão alguma. O ódio entre estes bravos foi aumentando, 
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até que decidiram partir para a guerra: ao melhor, fi caria o 
comando de toda a nação. Tupã, que a tudo assistia, fi cou farto 
dos rumos que aquela história estava tomando e decidiu que a 

única solução seria separar os guerreiros. Assim, cortou a terra 
em pedaços, colocando-os em locais bem distantes um do ou-
tro. E, para que o povo que pensava como um daqueles bravos 

perdesse a vontade de ir ao pedaço de terra onde vivia o povo 

que gostava das ideias de um outro bravo, tornou o rio-sem-fi m 
raivoso e bem salgado.

— Tupã não foi muito malvado, tornando o rio-sem-fi m 
raivoso e salgado?

— Em certas ocasiões, é preciso tomar medidas duras para 

resolver os problemas. Para atravessar o rio-sem-fi m, é preciso 
superar a raiva dele, que não para de se mexer. Além disso, é 

fundamental levar muita água fresca na canoa, senão se morre de 

sede antes de chegar ao outro lado.

Meu pai calou-se por alguns momentos, talvez pensando 
que havia me dito muita coisa de uma vez só. Porém, resolveu 

terminar a história.

— Guarde o que estou dizendo: há várias tribos perto da 
nossa e todas desejam o nosso fi m. Da mesma forma, há outras 
terras distantes da nossa, onde vivem tribos que, se souberem da 

nossa existência, desejarão o mesmo. Quanto às tribos próximas, 

não precisamos nos preocupar muito, porque sabemos como elas 

são e pensam. Quanto às outras... Peço a Tupã que as previsões de 

alguns de nossos ancestrais estejam erradas e a gente de lá nunca 

atravesse o rio-sem-fi m. Ao se encontrarem dois modos muito di-
ferentes de viver, um deles sempre acaba.

Não dormi naquela noite. O mundo que conhecia até então, 

composto por vales e montes contidos entre dois rios, de repente 

tornara-se muito pequeno. Vira o rio-sem-fi m e o tocara, sentira 



31

Haroldo Barbosa Filho

o sabor de sua água e fora tentado a afundar nele. Em seguida, 

Apoena fez com que passasse por toda aquela imensidão de água 

e me deparasse com outros temores. Deixara, enfi m, de ser um 
curumim completamente livre para ser um guaianá que portava 

um conhecimento assustador.
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Aguardei bastante pelo momento certo de indagar meu pai 

a respeito da conversa que tivemos na viagem de volta da minha 

primeira visita ao rio-sem-fi m. E creio, ele esperou que me sen-
tisse preparado para voltar ao assunto. Isso se deu quando vi meu 

décimo segundo inverno.

— Além do cacique, só eu sei sobre como é, de verdade, 

o mundo?

— Sim. Meu pai, quando era jovem, ouviu essa história 

diretamente do pai dele. O mesmo aconteceu comigo e com você. 

Só àqueles que estão sendo preparados para serem chefes dos 

guaianás, é feita a revelação.

— Por que os outros da aldeia não devem saber?

— Se você chamar a todos e contar isso a eles, poderão 

acontecer três coisas: eles fi carão com medo, darão risada de você 
ou as duas juntas. De qualquer maneira, não saberão dar valor à 

informação e ainda desvalorizarão aquele que a deu, por isso ela 

deve continuar sendo um segredo.

— Ninguém acreditaria na palavra do chefe? Isso parece 

impossível...

— Não só é possível, como já aconteceu. Por que você acha 

que um dia alguns de nossos ancestrais deixaram a tribo guaianá 

às margens do rio-sem-fi m e vieram para cá? Um chefe achou que 
deveria contar o segredo ao pajé, que lhe parecia ser a pessoa mais 

iluminada, e este fi cou apavorado, pois a informação ia contra tudo 
em que acreditava. O pajé, então, amaldiçoou o chefe, dizendo que 

os demônios haviam tomado seu espírito e deixado-o louco. Por 
fi m, esse chefe foi expulso da tribo, vindo reiniciar sua vida aqui.

— E ele morou aqui sozinho?

— Com sua esposa e fi lhos. Depois, alguns outros guaianás 
subiram a montanha e fi zeram ocas em volta da dele, constituindo 
uma aldeia.
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— Então alguns acreditaram nesse chefe?

— Não foi por isso. Na verdade, o pajé tratou de escon-
der a história que o chefe lhe contou. Aqueles guaianás fugiram, 

tempos depois, de uma guerra provocada pelo cacique seguinte 

contra os temiminós. Os que insistiram em fi car às margens do 
rio-sem-fi m, resistindo com suas lanças, foram dizimados. Nosso 
passado foi totalmente enterrado.

Pensei, pensei e pensei. Eu acabara de conhecer mais uma 

importante razão para meu pai detestar a guerra. Mas outra dú-
vida teimava em fi car pulando na minha cabeça, como um preá 
nas campinas.

— E se eu não tiver um fi lho para contar o segredo? Ele 
se perderá?

— Tupã sempre dá um jeito para tudo. Ao contrário de nós, 

as ideias não morrem. Elas apenas se transformam e fi cam espe-
rando o momento de entrarem na mente de alguém. Ideias más, 

por exemplo, costumam transformar-se em moscas. Ideias boas, 
em borboletas. Se você não conseguir passar o segredo adiante, 

ele fi cará voando para lá e para cá, até pousar no ombro de um 
bravo e entrar em seu ouvido. Isso pode demorar muito, mas um 

dia acontece.

Entre os doze e os treze invernos, estava naquela fase em 

que não era curumim, nem um índio adulto. Ao mesmo tempo em 

que gastava muito de meu tempo brincando, tinha que aprender as 

coisas sérias da vida. Isso era fundamental para aumentar minhas 

chances de sobrevivência, assim como de toda a tribo, dados os 

grandes perigos que nos rondavam. A selva, que signifi cava um 
confortável abrigo e garantia nosso sustento, também era muito 

traiçoeira: a qualquer momento, dela poderia surgir uma surpresa 

bem desagradável.
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Os maiores problemas, no entanto, localizavam-se nas di-
versas clareiras à nossa volta. Em cada uma delas, estava insta-
lada uma aldeia tupiniquim ou integrante da grande nação dos 

tamoios. E nós não contávamos com a amizade deles, muito pelo 

contrário. Éramos favorecidos com a fama de valentes guerreiros, 

o que tirava um pouco a vontade daquelas tribos de nos agredir. 

Da mesma forma, eles eram muito desunidos, o que os enfraque-
cia sobremaneira.

Apesar disso, vivíamos em alerta, jovens e velhos, fazendo 

de tudo para permanecermos um passo à frente daqueles proble-
mas em potencial. Chegamos até a nos aproveitar de certas his-
tórias para mantê-los afastados, como a contada e recontada por 
uma assustada velhinha que morava perto de nossa oca.

Certa vez, essa velhinha entrou no mato em busca de ervas 

para curar a dor de barriga de sua neta. De repente, ela ouviu um 

barulho esquisito entre as folhagens e, ao se virar naquela direção, 

imaginou ter visto de relance o próprio Boitatá. Aos gritos, voltou 

depressa para a tribo, o que motivou a preparação de uma peque-
na expedição para sair no encalço do estranho ser da fl oresta, com 
a aparência de uma grande cobra brilhante e que gostava de comer 

os olhos de sua caça. Ninguém encontrou nada, mas meu pai dei-
xou que a história se alastrasse, inclusive alimentando a “foguei-
ra” ao colocar repetidas vezes que desconfi ava da presença do tal 
Boitatá por ali, serpenteando em volta da taba em busca de algum 

desavisado. Essa informação, como não poderia deixar de ser, foi 

“levada pelo vento” para todas as partes, chegando aos ouvidos 

das aldeias vizinhas que, por sua vez, tiveram mais um motivo 

para fi car longe de nós. A ironia é que o Boitatá, de motivo para 
acabarem comigo, passou a ser um bom “amigo” de todos nós.

Até quando aquela situação de relativa paz com as tribos ri-
vais iria durar, ninguém era capaz de dizer. De minha parte, nem 
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pensava muito nisso, entretido que estava com minhas diversões. 

Nas manhãs sempre frescas daquelas partes, ia até as margens de um 

ou outro rio para pescar com minha lança feita de bambu. Quando 

chegava ao topo do céu, o sol me encontrava ainda lá, pulando na 

água e dando braçadas ao acaso. No fi nalzinho da tarde, fi cava fa-
zendo algazarras com os outros curumins no centro da taba. Naquela 

altura, o mundo me parecia ter sido feito exatamente como o queria, 

vivendo sem roupas, preocupações ou outros fardos para carregar.

Assim como os outros jovens da tribo, eu também sonhava 

em ser um valente guerreiro e andar diante de todos com pinturas 

no rosto, mostras de meu espírito heroico. Inúmeras vezes, tive o 
desejo de me fantasiar como um bravo, mas isso era totalmente 

proibido. Aqueles que tinham o verdadeiro direito de usar essas 

distinções poderiam se ofender, achando que seu mérito estaria 

sendo diminuído e suas qualidades, comparadas às dos mirins. 

Mesmo assim, eu e meus colegas de idade e de sorte vivíamos a 

imitá-los, fantasiando suas aventuras por meio de brincadeiras de 
lutas encarniçadas. 

Com machadinhas, lanças ou pedaços de pau nas mãos, di-
vidíamo-nos em dois grupos, um formado por “maus invasores do 
nosso território” e outro responsável pela defesa do mesmo. Gri-
tando e batendo os pés no chão, para fazer bastante barulho e le-
vantar o máximo de poeira possível, um grupo desafi ava o outro, 
até que “ordens” eram dadas para o início da batalha. Então, todos 

saíam em disparada, cada um escolhendo seu rival para cercá-lo e 
imobilizá-lo sem, é claro, usar as armas, apenas os pés e as mãos. 
O curumim que perdia sua disputa pessoal era obrigado a deixar a 

“guerra”, passando a assisti-la sentado. Enquanto isso, o vencedor 
saía em busca de outro oponente.

O ponto alto da brincadeira, por sua vez, dava-se quando 
um dos lados fi cava com apenas um guerreiro: este tinha que lutar 
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contra todos os que sobraram do outro lado, um após o outro, 

tentando desesperadamente modifi car o destino da grande bata-
lha. Uma roda se formava, composta pelos guerreiros até então 

vitoriosos, em volta do curumim rival, e este apontava para o 

primeiro adversário que queria enfrentar, o qual também vinha 

para o cercado humano. Frente a frente, os dois passavam a se 

olhar com fi ngido ódio, até que se arcavam e esticavam os bra-
ços, colocando as mãos fi rmemente nos ombros um do outro. As 
testas se encontravam e, assim eles faziam uma dança de força, 

empurrando-se para que um perdesse o equilíbrio e acabasse por 
estatelar-se no chão.

Deixando de lado a modéstia, afi rmo que fi quei nesta situa-
ção de “último bastião do meu grupo” diversas vezes, saindo-me 
bem em boa parte delas. Dos meus oponentes, o mais aguerrido 

era Abanã, que tinha este nome por causa de seus cabelos duros.

Abanã era difícil de ser vencido. Alto e forte para sua idade, 

costumava derrubar com relativa facilidade os outros curumins, 

mas, quando plantava os pés no chão, eu era, por assim dizer, um 

ayuru, quer dizer, uma árvore resistente e de raízes fundas, não me 

deixando curvar diante de qualquer ventania.

Em rodopios pela capoeira, eu e Abanã chegávamos a fi car 
lutando por muito tempo. O vencedor, afora a glória pelo portento 

alcançado, costumava sair como o vencido, respirando com difi -
culdade e sem força alguma.

Ficava muito feliz com minhas vitórias. Mas não me sentia 

magoado pelas derrotas, pois gostava muito de Abanã. Ele, ao 

contrário, mostrava-se bastante aborrecido quando se via joga-
do ao chão. Tempos depois saberia o tamanho do rancor daquele 

guaianá, que eu pensava erradamente que seria meu amigo pelo 

resto da vida.
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A guerra de mentira, protagonizada pelos curumins, aca-
bou por chamar a atenção da aldeia. Pouco a pouco, aos anciãos 

juntaram-se guerreiros para acompanhar o formidável passatem-
po ao qual os jovens de muitas outras tribos entregavam-se e que 
nós havíamos adaptado à nossa maneira.

Com a plateia já numerosa, em especial no ponto da dis-
puta em que ocorriam as lutas um contra um, em certos dias, 

meu pai foi chamado para assisti-la. A presença dele ali, na-
quelas ocasiões, me enchia de orgulho e era um motivo extra 

para que me esforçasse em vencer, mesmo sabendo que jamais 

seria elogiado pelo chefe: além de não ser dado a enaltecer este 

ou aquele elemento da tribo por qualquer coisa, o que fazia de 

tal atitude uma prova de mérito incontestável àquele que foi 

agraciado com ela, Apoena evitava distinguir-me em demasia 
diante dos demais, para que eu não fosse vítima de invejas e 

ele chamado de “pai dado a fanfarronices”. Discreto, ele ape-
nas olhava as lutas e aplaudia com igual intensidade ao fi nal 
de todas elas.

Em minha inocência, jamais poderia imaginar que o obje-
tivo do cacique e de vários bravos que o rodeavam não era de se 

distrair com as brincadeiras dos curumins. Algo mais os alertara, 

de tal forma que, após algum tempo, houve uma reunião noturna 

entre os adultos.

Naquela reunião, todos concordaram que as disputas eram 

tão boas que não deveriam fi car restritas aos jovens, mas pode-
riam constituir-se em um excelente treinamento para a formação 
e aperfeiçoamento dos guerreiros guaianás.

Assim, de um dado momento para frente, o que antes era 

apenas uma diversão transformou-se em uma atividade bastante 
séria, com regras bem mais defi nidas e a participação ativa de 
toda a tribo.
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A ideia, a bem da verdade, surgiu da inteligência de um an-
cião, que vira disputa semelhante em uma tribo que visitara bem 

ao norte. Mas Apoena, um homem sempre atento a tudo, ainda 

vislumbrou uma outra razão para incentivá-la e mandar que se 
desse com o máximo alarde possível, em dias marcados, com os 

mirins duelando pela manhã e os adultos à tarde. Ele tencionava 

que os índios, constantemente enviados das outras tribos para nos 

espionar, vissem tudo aquilo e contassem com todos os detalhes 

aos seus chefes.

O efeito foi exatamente o que o cacique guaianá esperava: 

ao voltarem para suas aldeias, os espiões afi rmavam, para espan-
to geral, que, em nossa tribo, os guerreiros eram tão valentes e 

“apreciadores de carnifi cina” que, quando não encontravam um 
inimigo para brigar, desafi avam-se mutuamente para combates 
corpo a corpo. Pior ainda: até os curumins da tribo já possuíam 

este espírito, comportando-se como pequenas jaguatiricas esfo-
meadas, sem piedade de seus próprios irmãos!

As piores coisas que aconteciam nas disputas travadas em 

nossa tribo eram um nariz sangrando, uma perna ou um braço ar-
ranhado, resultados de eventuais choques involuntários. Mas, para 

quem não conhecesse as regras estabelecidas, elas se apresentavam 

como encontros terríveis, repletas da mais pura violência.

Como se não bastassem os temores das outras tribos quanto 

à nossa, a eles somou-se mais um: decididamente, nós éramos 
comparados aos piores animais da fl oresta e, portanto, o mais sen-
sato a fazer era nos deixar em paz. Isso era, afi nal de contas, tudo 
o que queríamos.
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Momentos realmente especiais eram aqueles em que o ca-
cique me chamava para longas caminhadas, sem a companhia de 

mais ninguém. Durante horas, ele me ensinava tudo o que sabia 

sobre a vida e, em especial, transmitia os vários segredos que de-
cidira dividir comigo.

— Ouvi dizer que um dia, há muitos e muitos sóis, alguns 

daqueles que vivem em uma terra que está além do rio-sem-fi m 
pisaram na areia, bem em frente à nossa antiga aldeia. Eles vieram 

fl utuando em canoas que não eram como as nossas, mas formadas 
por vários troncos amarrados, um ao lado do outro. E tinham o 

corpo coberto por várias peles, como se, de onde tinham saído, 

estivesse fazendo muito frio. Seus rostos também não eram como 

os nossos, tinham muitos cabelos neles. Eram feios aqueles ho-
mens... Muito feios: até andavam com enfeites esquisitos na cabe-
ça, com chifres. Eles vieram até nós, comeram da nossa comida e 

foram embora, para não mais voltar. Nada disseram, porque não 

falavam a nossa língua.

— Muitos de nós os viram?

— Parece que sim, sendo que a maioria pensou que eles ti-
vessem vindo de lugares longínquos, mas do nosso lado do rio-sem-
-fi m. Dessa forma, era mais fácil entender aquela visita, até porque 
se acreditava – como ainda hoje a maioria acredita – que, além das 

águas, o mundo acabava. Não era isso o que o pajé ensinava?

— Era.

— As coisas são assim porque as pessoas têm medo da-
quilo que não conhecem, negando tudo para espantar esse medo. 

Nosso pajé, como todos os pajés guaianás que viveram desde a 

vinda daqueles homens, dizia uma verdade simples e que não 

criava novas dúvidas: além do rio-sem-fi m não há nada e pronto, 
não é preciso pensar mais nisso. Até o pajé acreditava mesmo 

estar dizendo a verdade...
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— Mas estava errado!

— Sim e não, porque só há um jeito de ser provado o erro 

do pajé: os homens do outro lado do rio-sem-fi m têm que vir no-
vamente para cá. Enquanto isso não acontece, a verdade perma-
nece sendo a dele, mesmo depois de sua morte. E quem contra-
disser o que ele afi rmava terá muitos problemas na tribo, talvez 
até necessitando deixá-la para não receber um castigo... Que pode 
ser a morte.

— Morte?

— Há os que pensam da mesma forma que o antigo pajé. 

Eles dirão que o “mentiroso” coloca em dúvida aquilo que Tupã 
fez e, logo, o próprio Tupã. Existe coisa mais grave?

Meu pai não precisava reafi rmar que eu precisava man-
ter aquelas informações em segredo. Caso aquelas coisas che-
gassem aos ouvidos dos outros, o cacique fatalmente seria alvo 

de chacotas e repulsa, deixando de ser cacique. E a vida de 

toda a sua família correria risco, incluindo a mim mesmo. En-
tretanto, ele tinha que transferir a informação para alguém, de 

forma que esta não se perdesse por completo, e eu havia sido 

o escolhido. Sentia-me, ao mesmo tempo, feliz e preocupado 
com isso. Meu pai confi ava em mim... E me entregava uma 
responsabilidade enorme.

— Pai... Quer que eles voltem?

— Não sei bem. Acho que não. Se eles vierem, isso signi-
fi ca que são melhores do que nós, já que não conseguimos ir ao 
outro lado. Penso também que ninguém se aventura, enfrentando 

todos os perigos do rio-sem-fi m, senão para conquistar o território 
que encontrarem no fi nal de sua jornada. Tivemos a sorte de que, 
na primeira vez, vieram poucos daqueles seres estranhos. E se 

muitos chegarem aqui na segunda vez?

— Vão querer conquistar...
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— É. Para conquistar, terão que guerrear conosco. E como 

são melhores...

— Ganharão.
— E nossa aldeia deixará de existir, como todas as outras 

aldeias...

Minha mente entrava em um turbilhão toda vez que era ali-
mentada com assuntos assim. Chegava a me sentir aterrorizado, 

mas não sabia explicar a razão, fi cava fascinado e desejava saber 
mais e mais.

— Eles não deixaram nenhuma prova da sua vinda?

— Deixaram. Por exemplo, o remo que usamos em nossas 

canoas, como atear fogo esfregando dois pedaços de pau em 

cima de folhas secas, o cozimento do barro para fazer vasilhas 

mais fortes... Isso e muitas outras coisas, os poucos que se in-
teressaram aprenderam com eles, olhando suas atividades. Mas 

quem se lembra?
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Uma das coisas mais importantes a serem aprendidas pelos 

jovens, nos dias em que começavam a deixar a fase infantil para 

entrarem na vida adulta, era a construção e utilização dos utensí-
lios indispensáveis para a sobrevivência. As meninas passavam 

horas e horas sentadas em meio a palha, bambu, cipó e pelo e cou-
ro de animais, dedicando-se à tarefa de fabricar esteiras, cestos, 
cobertores e muitos outros artigos, sob o comando das mulheres 

mais velhas. Elas também tinham de se especializar em alimenta-
ção, desde a identifi cação das plantas e partes animais boas para 
comer, até o plantio, colheita e preparo. O trabalho delas era muito 

duro, e eu, diversas vezes, agradeci a Tupã por ter feito com que 

nascesse homem. Eu as admirava pela importância que tinham, 

mas não queria estar no lugar delas e, por isso, procurava manter 

uma certa distância de suas atividades. Não posso negar, no en-
tanto, que fi cava muito curioso em saber sobre o que tanto elas 
conversavam, nas ocasiões em que recebiam ensinamentos espe-
ciais – nos quais a presença dos meninos era terminantemente 

proibida. Notava que as moças adoravam essas reuniões, falando 

baixinho e rindo alto o tempo todo. “Bem que elas podiam fazer 

o contrário”, pensava no meu canto. Que segredos eram esses?

De minha parte, após atingir um bom grau de habilidade na 

produção e no uso do arco e fl echa, assim como de lanças, penei 
até conseguir fazer minha primeira machadinha. Em vez de me 

mostrar como chegar àquele instrumento, que também era uma 

poderosa arma, meu pai simplesmente me entregou uma e disse: 

— “Faça uma machadinha igual. E lembre que você só 

poderá olhar para esta, sem utilizá-la para fazer a sua”. 
Em todas as outras ocasiões ele me mostrara passo a passo 

todo o processo de fabricação de uma peça!

“E agora?”, pensei. Quando meu pai dizia algo e virava as 

costas, era sinal de que não admitiria qualquer questionamento. 
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Além disso, eu lhe devia obediência absoluta, pois ele era o mes-
tre e eu, o aprendiz. Que situação aquela!

Sem alternativa, fi quei olhando a machadinha: de madeira, 
perfeitamente arredondada e lisa, com uma pedra afi lada à per-
feição e presa com fi rmeza em uma das pontas, que estava em 
minhas mãos. Aquela era uma obra de profundo conhecimento, 

e eu não tinha ideia de como começar a fazer uma cópia, mesmo 

que medíocre, dela.

Bem, tinha que me organizar de alguma forma. Concluí 

que o primeiro passo seria encontrar um pedaço de madeira da 

mesma espécie e com a mesma espessura do modelo. Não foi di-
fícil descobrir a árvore da espécie certa. Mas, por mais que tenha 

procurado, não achei nela um só galho exatamente de acordo com 

minhas necessidades. Peguei aquele que julguei ser o mais apro-
priado, embora fosse longe do ideal, necessitando de um árduo 

trabalho para ter retirada sua casca e ser afi nado para se moldar 
bem à mão. Se usasse a machadinha de meu pai para isso, seria 

até fácil chegar a um bom cabo, só que esta ideia estava fora de 

questão. Então, decidi deixar este trabalho para mais tarde, ape-
nas guardando a madeira, e parti em busca da pedra, o segundo 

componente da minha ferramenta.

Achar pedras duras como a do modelo também não foi 

difícil. O que se mostrou impossível foi achar uma na espessu-
ra correta em um dos lados e, principalmente, afi lada no outro. 
Ao olhar melhor a machadinha pronta, percebi que a pedra 

dela não havia “nascido” assim: ela havia sido quebrada, acer-
tada e polida! “Grande descoberta!”, falei para mim mesmo. 
“Como vou fazer isso com a minha pedra?” Conforme a vez 

anterior, decidi escolher uma pedra que poderia ser trabalhada 

e a guardei junto com a madeira. Aquele problema seria resol-
vido depois.
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O cipó que seria o responsável pela amarração da pedra na 

madeira foi encontrado sem problemas. Assim, me vi com todas 

as partes em mãos: só faltava o principal, ou seja, transformar 

tudo aquilo em uma machadinha capaz de satisfazer a exigência 

de meu pai. Ele havia sido claro: “Faça uma igual”. Isso signifi -
cava que não adiantava levar a ele uma ferramenta mal feita. E eu 

me sentia na obrigação de obter um resultado preciso, só voltando 

para casa após o feito.

O sol passou por cima de minha cabeça, certamente diver-
tindo-se com o desespero silencioso deste ser, então um curumim 
candidato a adulto, revolvendo a mente em busca de soluções 

para os problemas colocados no chão, bem à frente. O sol deve 

ter mesmo achado muita graça, pois já estava no meio de sua des-
cida quando resolveu – ou foi o próprio Tupã que, penalizado, fez 

isso – me dar um pouquinho de luz.

“O que pode quebrar e afi lar a pedra? Só uma coisa tão 
dura quanto a pedra. E o que é tão duro quanto a pedra? Ora... A 

própria pedra!”

Entusiasmado com minha ideia, apanhei um outro peda-
ço de pedra e comecei a batê-lo contra aquela que faria parte da 
minha machadinha. Depois, para apurar o fi o, esfreguei-a contra 
uma pedra ainda maior. Embora as mãos tivessem fi cado cheias 
de bolhas, deu certo. Eu já havia superado um obstáculo e uma 

parte da ferramenta estava pronta.

E quanto à madeira? Lição aprendida, lição repetida: com 

a pedra que quebrara e afi lara, retirei facilmente a casca do galho 
da árvore, afi nando-o em seguida até que se transformasse em um 
bom cabo.

No momento de prender a pedra ao cabo, fi z outra desco-
berta: ao olhar com mais cuidado a machadinha modelo, percebi 

que, para uma fi rme junção das duas partes, havia algo além da 
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amarração com o cipó. Na realidade, a pedra encaixava-se em um 
rebaixo feito na madeira!

Fazer um rebaixo igual àquele não deu muito trabalho. E, 

após encaixar nele a pedra, fi nalmente pude dar voltas cruzadas 
com o cipó nas peças, dando um nó bem apertado no fi nal e fazen-
do com que minha ansiedade se desmanchasse em uma agradável 

sensação de vitória.

Ao entrar na oca de minha família, já bem entrada a noite, 

encontrei meu pai sentado tranquilamente em volta do fogo. Che-
guei bem perto dele e coloquei as duas machadinhas à sua frente, 

no chão. Sem nada falar, ele examinou a minha obra, empunhan-
do-a e testando a fi rmeza das partes. Então, olhou diretamente nos 
meus olhos:

— O que você aprendeu?

— A fazer uma machadinha.

— E o que mais?

— Não sei...

— Você aprendeu a pensar e a assumir responsabilidades, 

transformando-as em atitudes. Isso é o mais importante. Uma ma-
chadinha, ou qualquer outra ferramenta, é simplesmente o resultado.
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Logo após ter construído minha primeira machadinha, an-
dava para lá e para cá de peito estufado, tão cheio de orgulho que, 

se fosse líquido, escorreria por minhas orelhas. Não tive muito 

tempo, contudo, para continuar achando que já era muito sabido, 

forte e capaz de fazer tudo.

Minhas mãos ainda doíam quando meu pai ordenou que 

o acompanhasse em uma caminhada. Daquela vez, vários outros 

guerreiros e curumins da minha idade foram junto, formando uma 

comitiva com cerca de vinte pessoas. Acreditava que seria apenas 

uma expedição para explorar algum ponto da selva ou talvez para 

uma agradável pescaria, de qualquer forma, um prêmio pelo meu 

sucesso anterior, nada mais. Enganei-me redondamente.
Satisfeito, vi-me às margens de um rio, muitos passos além 

dos rios nos quais costumava pescar. Porém, a certeza de que me 

entregaria aos prazeres da busca pelos ariscos peixes e do banho 

nas águas do rio dissipou-se por completo. Apenas os adultos ti-
veram permissão para isso: aos jovens, foram mostradas algumas 

canoas velhas, seguidas da ordem: 

— Achem madeiras para fazer novas canoas, mas sem dei-
xar nenhuma árvore a menos na fl oresta.

Não apenas eu, mas também vários dos outros curumins 

que ali estavam, sabiam que a árvore indicada para fazer canoas 

era o ubá: leve e fácil de cavar. O ubá era resistente e encontra-
do aos montes naquelas partes. O que nos deixou perdidos foi a 

exigência de mantermos o mesmo número de árvores na fl oresta: 
para fazer uma canoa, era necessário cortar um ubá e, ao cortá-lo, 
haveria uma árvore a menos!

Pensei no problema até não mais poder. Simplesmente não 

encontrei uma solução razoável, de forma que desabou toda a 

minha empáfi a. Este antigo orgulhoso, muito abatido, sentou na 
beira do rio, vencido, tendo como único consolo a companhia dos 
outros curumins, também na mesma condição.
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— Não encontraram nenhum ubá? – perguntou, a certa al-
tura, um guerreiro.

— Encontramos vários – respondeu um curumim. – Con-
tudo, ao cortar qualquer um deles, diminuímos seu número. E os 
troncos mortos, jogados na terra, estão podres...

— Mas precisamos de novas canoas! O que vocês vão fa-
zer? Vão fi car descansando na beira do rio? Ou chorar, como as 
criancinhas? Precisamos de novas canoas!

Outros guerreiros juntaram-se àquele que começou a caçoar 
de nós. A cada nova reclamação, via-me um pouco menor, até o 
ponto em que, achei, seria engolido pela terra onde permanecia 

sentado. Os adultos desejavam, claramente, levar-nos ao limite 
da humilhação.

— Precisamos de novas canoas. Precisamos de novas canoas!

Cabeça entre os joelhos, permaneci mudo no lugar onde me 

encontrava, sentindo o suor frio deslizando das têmporas às faces. 

Não ousava levantar os olhos, especialmente para não ter que en-
carar Apoena. Pelo menos, não ouvia a voz dele, que preferiu fi car 
apenas assistindo àquele episódio.

Uma eternidade passou-se, até que um guerreiro mandou 
que fi cássemos em pé e o olhássemos de frente. Então, em tom 
ameno, enalteceu nossa conduta:

— Os homens devem receber as piores críticas da mes-
ma forma com que recebem elogios. Gostei de ver, pois nin-
guém chorou, nem clamou por piedade. Os que fazem isso não 

são homens!

Em seguida, ele passou a falar sobre a solução do problema 

envolvendo a construção de canoas.

— No início, Tupã resolveu dar vida à primeira árvore do 

mundo, enterrando-a e alimentando-a com água até que ela cres-
cesse para cima e para baixo. Quando viu que a árvore estava bem 
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alta e suas raízes bem fundas na terra, Tupã fi cou tão satisfeito 
que resolveu dar vida a muitas outras árvores. Mas tinha mais 

coisas para fazer e não queria gastar seu tempo, criando árvore 

por árvore até formar fl orestas. Decidiu, então, que aquela árvo-
re criada seria, a partir dali, responsável pela multiplicação de 

sua espécie, dando a ela sementes e fazendo com que seus galhos 

tivessem a capacidade de se tornarem mudas de novas árvores. 

Assim, como conseguir troncos para a fabricação de canoas sem 

diminuir o número de árvores na fl oresta? Usem o poder que Tupã 
deu às árvores: tirem dela uma semente do fruto ou um pedaço 

de um de seus galhos, de acordo com a espécie que vão cortar, 

e plantem nas proximidades. Depois, até que vejam a primeira 

folha verde na nova árvore, cuidem dela. Tudo o que é retirado 

da natureza, a ela deve ser devolvido: só assim continuaremos a 

tê-la como nossa amiga. E podem acreditar: quem briga com a 
natureza sempre perde.
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Muito estranho este mundo criado por Tupã. Quando temos 

certeza de que tudo está perfeito e não temos com o que nos preo-
cupar, este pode ser o prenúncio de que algo muito ruim está para 
acontecer de um momento para o outro, mudando tudo. As coisas 

funcionam da mesma forma ao contrário.

Conforme crescemos, vamos percebendo mais e mais que 

não somos os senhores da natureza, mas tão somente parte dela 

e, como tudo o que nos rodeia, sob o comando de forças que vão 

bem além da nossa compreensão.

O mundo é assim, o campo dos jogos de Tupã. Ele o molda 

e modifi ca o tempo todo, de acordo com a direção e intensidade 
dos ventos. A nós, cabe fi carmos espertos, adaptando-nos a cada 
mudança para não sermos pegos de surpresa. É dessa forma que 

temos de viver, procurando aproveitar as boas oportunidades e 

dar um jeito de escapar dos percalços.

Não atentei para essa verdade e me dei mal, dando-me bem 
em seguida exatamente porque me dera mal.

O vale que fi cava além do rio Anhangabaú encontrava-se 
especialmente belo, naquela fresca manhã. Estava decidido a atra-
vessá-lo para colher as apetitosas mangabas maduras que pendiam 
em diversas árvores ao longe. Seguia devagar pelo mato que, alto, 

encobria meu corpo até as coxas, sentindo sua maciez e absorvendo 

o suave perfume das inúmeras fl ores vermelhas, amarelas e violetas 
que sorriam para o céu. O que poderia acontecer de ruim naquele 

lugar tranquilo e convidativo, que parecia reservado apenas a mim?

Sem nada pensar, caminhava de olhos abertos, ora fecha-
dos, simplesmente recebendo o hálito e as carícias da natureza, 

até que...

Um forte puxão pouco acima de um dos tornozelos me 

fez parar imediatamente, assustado. Pouco a pouco, fui sendo 

tomado por uma dor que se tornou lancinante. Minhas suspeitas 
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confi rmaram-se: ao erguer a perna, vi sangue escorrendo em di-
reção ao pé. As marcas, pequenos furos muito próximos um do 

outro, mostravam claramente que havia sido atacado. Por uma co-
bra? Em meu desespero, estava certo que sim. Qual? Para tomar 

alguma atitude, ou saber que nada poderia ser feito, antes de mais 

nada, tinha que descobrir o tipo de cobra que havia me picado. 

Ela poderia não ser venenosa ou, se fosse, talvez a coisa que me 

injetara, a partir do rompimento da bolsa que trazia atrás de seus 

dentes mais pontudos, não tivesse força sufi ciente para me matar.
O mato coberto de fl ores que, pouco antes, só me oferecia 

prazeres, de repente, tornou-se um grande inimigo. Apesar de ter 
percebido um leve farfalhar que logo desapareceu, não tive como 

ir atrás do bicho.

Só queria sair daquele campo, o que fi z o mais rápido que 
pude, mancando até chegar a uma clareira. Ali, conferi novamen-
te o local da mordida, coberta de sangue, e deitei. O mais correto 

teria sido voltar para a aldeia. A cabeça, porém, girava sem rumo. 

O medo de morrer, justamente no período mais maravilhoso da 

minha existência, não permitia que ordenasse os pensamentos.

Ainda deitado, ouvi passos e abri os olhos ao notar uma 

sombra escondendo o sol. Com a cabeça curvada a poucos palmos 

da minha, Abanã me olhava com uma expressão vazia. Ele era 

forte e esperto o sufi ciente para me ajudar de alguma forma. Em 
vez disso, abriu um sorriso estranho e disse:

— Quem é o melhor, agora?

Nada respondi, paralisado por causa do meu problema. 

Responder a uma idiotice? Abanã deixava claro que era invejoso 

e me odiava em razão das suas derrotas nas nossas brincadeiras. 

Além do mais, quem quisesse sinceramente ajudar jamais imporia 

condições. Para completar, meu caráter não permitia que rastejas-
se como a cobra que, pensava, me feriu.
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— Não ouvi... Quem é o melhor, agora?

O tom de voz, desta vez áspero de Abanã, resultou na con-
tinuidade de meu mutismo. Meio atônito e meio chateado com o 

que ocorria, fechei os olhos e fi ngi ter morrido, o que acreditava 
mesmo faltar pouco para que se desse de fato.

— Tomara que seja uma cobra! Tomara que seja uma co-
bra! Ah, ah, ah!

Os passos de meu declarado inimigo, afastando-se, deixa-
ram-me tão decepcionado quanto aliviado. Se tivesse que morrer, 
que fosse sem a presença dele.

Fechei os olhos mais uma vez e me deixei abandonar no 

chão. O cheiro doce produzido pelas fl ores me enjoava. O som 
dos grilos era irritante. E a perna, que não parava de formigar, não 

me deixava esquecer daquele infortúnio.
Pessoas fi cariam muito tristes com minha partida para o 

vale dos mortos. Outras se mostrariam, abertamente ou no íntimo, 

contentes. Minha lembrança seria apagada conforme a lua fosse 

sucedendo o sol e assim por diante.

“Yamiuna morreu... Que pena, teria sido um bom guerrei-
ro... Um dia, caminhou entre nós um guaianá que morreu de pica-
da de cobra... Yamiuna? Nunca ouvi falar...”

— Que feia mordida, essa. Se o bicho não fosse tão peque-
no, teria tirado um pedaço da sua perna!

A voz meiga que vinha do alto, decididamente, não era 

mais um fruto de minha imaginação. Ela saía de lábios rosados, 

abaixo de um pequeno nariz e dois olhos grandes, rasgados, cujas 

pupilas assemelhavam-se a jabuticabas maduras. Já havia visto 
aquele rosto delicado, liso e amorenado, emoldurado por cabelos 

profundamente negros e brilhantes, cortados na altura das sobran-
celhas para formar uma franja reta e que desciam pelas costas até 

quase a cintura. Porém, nunca daquela forma.



59

Haroldo Barbosa Filho

— O sangue parou. Mas é preciso limpar o machucado. 

Espere um pouco...

Japira me deixou por alguns momentos, voltando com 

uma folha que servia de recipiente para um pouco de água. Se-
rena, ela ajoelhou-se ao meu lado e começou a jogar o líquido 
na ferida, passando a mão com ternura até tirar todo o sangue 

que já se mostrava um tanto ressecado. Apoiei-me nos cotove-
los e fi quei apreciando o trabalho daquela menina-moça, suave 
e efi caz. Ela sabia o que estava fazendo. O toque de seus de-
dos em minha pele, como por encanto, fazia a dor diminuir e 

me acalmava.

Quando se deu por satisfeita, ela me olhou de uma maneira 

como nunca alguém me olhara antes. E sorriu mais uma vez.

— Você está vendo a picada? De que cobra é?

— Não fi que triste, seu bobo. Foi só um preá ou algum 
bicho parecido que o mordeu. Conheço essa mordida, já vi uma 

vez. Se fosse cobra, haveria dois furos... E a sua perna estaria 

toda roxa e esquisita. Aqui há uma porção de pequenas marcas de 

dentes. Isso é coisa de bicho de patas. É só passar um pouco de 

mel misturado a algumas ervas que a dor passa logo... Temos este 

remédio em nossa oca... Se você quiser, é claro.

— Que-quero. Pego com você, depois.
Após abrir ainda mais os lábios, dando um sorriso que 

mostrou seus dentes pequeninos e brancos, Japira deu um pulo 

como se fosse uma lebre, pondo-se em pé e falando rápido.
— Bom, agora preciso ir... Você viu meu irmão? Meus pais 

querem falar com ele. Acho que veio por aqui, mas não o acho! 

Quer que vá de volta com você?

— Não... Não precisa. Obrigado...

A moça fez menção de ir embora, chegando a fi car de cos-
tas para mim. No entanto, voltou-se num impulso, aproximou 
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uma das mãos de meu rosto e o afagou. Então, saiu saltitando 

pelo mato, até desaparecer.

Enquanto tomava o rumo da tribo, não pensava em cobra, 

dor, possibilidade de morrer... Nem em todo o meu medo idiota, 

não olhando direito o machucado para constatar que não era de 

cobra. Minha mente estava totalmente voltada à retenção da ima-
gem de Japira, e à lembrança de como ela era doce e linda. Nunca 

tivera aquelas sensações antes. O coração teimava em subir pelo 

peito, querendo sair pela boca.

“Doce... Doce como o mel... Japira é mel! O nome diz 

quem ela é...”

Tive mais uma prova de que, em meio ao lodaçal, poderia 

nascer uma fl or deslumbrante. Japira era irmã de Abanã.
“Ela passou a mão em meu rosto. Ela gosta de mim. Quero 

vê-la novamente. Estou gostando dela.”

A noite demorou a passar. Em minha esteira, mexia-me 
para um lado e para o outro, pensando no bichinho que havia me 

causado um infortúnio e participado de maneira ativa na abertura 
de novas perspectivas à minha vida. A dor voltara a incomodar, 

acompanhada de certo inchaço no local da mordida. Apesar disso, 

a razão da minha insônia era Japira.

Por mais que tivesse procurado a menina-moça pela taba, 
de maneira bem discreta, não a encontrara. Tampouco vi seus pais 

ou Abanã. Aquilo era muito estranho, mas preferira não especular 

ninguém a respeito do paradeiro daquela família. Além de cansa-
do, não queria que outras pessoas notassem meu ferimento, para 

não ter que fi car respondendo a perguntas.
Minha esteira, assim como a oca de meus pais era bem 

confortável. A ansiedade é que me impedia de desfrutar daque-
la comodidade como deveria, ou seja, simplesmente relaxando. 
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Mantinha, sei lá se totalmente por vontade própria ou não, o es-
pírito em alerta, imaginando que Japira entrava na oca, trazen-
do nas mãos uma cuia de onde retirava uma pasta que passava 

calmamente em minha perna; e, enquanto ia e voltava com seus 

dedos fi nos, sorria e sorria.
Repeti esta ilusão inúmeras vezes, construindo detalhes 

cada vez mais aprimorados, até que os primeiros raios de sol co-
meçaram a invadir o ambiente. Ainda fi quei deitado um pouco 
mais, levantando num sobressalto quando ouvi sons de passos e 

de choro lá fora.

Japira e seus familiares, acompanhados de uns cinco guer-
reiros, caminhavam cabisbaixos pela capoeira. Ao me ver, ela deu 

um grito, escondeu o rosto e deixou-se cair ajoelhada, aos solu-
ços, no chão.

— Abanã sumiu!

Acerquei-me do grupo para tentar saber mais. Fui informa-
do de que a expedição se dirigira às margens de ambos os rios que 

tínhamos como divisas de nosso território e que, dado o insucesso 

inicial, estivera procurando Abanã na região onde ele me maltra-
tara. Subitamente, apercebi-me de que eles não haviam ido a um 
dos locais preferidos do curumim, uma elevação ao norte onde 

havia cavernas que ele gostava de usar para se esconder. Não falei 

nada a esse respeito, apenas que iria atrás de Abanã. Saí correndo, 

praticamente não sentindo o machucado na perna.

Seguira para aquela região acidentada, cheia de pedras 

enormes, apenas uma vez. Não gostava do lugar, ao contrário de 

Abanã. Ele era um frequentador assíduo das diversas tocas for-
madas entre as pedras, falando aos outros curumins que achava o 

lugar mágico e, se pudesse, gostaria de se mudar para lá.

Guiado pelo pequeno conhecimento do local, aliado a uma 
forte intuição e atento ao caminho, onde o menor sinal poderia 
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ser de muita valia, cheguei à elevação e comecei a subir pelas 

rochas. Alguns pontos estavam bem escorregadios por causa da 

umidade e do limo: por mais de uma vez, quase despenquei de 

uma altura considerável.

Era estranho, mas parecia que não estava sozinho. Cheguei 

a parar por um instante e olhar para os lados, em busca de algo 

que não sabia defi nir o que era. Porém, não quis gastar meu tempo 
desviando a atenção do meu objetivo, continuando a seguir em 

frente para alcançar o topo.

— Abanã! Abanã!

Não foi preciso que gritasse muito. Detrás de uma das ro-
chas, obtive o retorno que esperava, uma voz que chegava aos 

meus ouvidos em tom baixo e surdo.

— Aqui...

Ao contornar a pedra percebi que, num de seus lados, havia 

um buraco não muito largo, mas o sufi ciente para “engolir” uma 
pessoa. Deitei ao lado dele e, novamente, gritei.

— Abanã!

— Aqui...

— É muito fundo?

— É...

O que tinha a fazer era simples, embora cansativo: descer 

por onde tinha vindo, encontrar vários cipós grossos e resistentes, 

amarrá-los e retornar.
Abanã surgiu na boca do buraco completamente imundo. 

Passara o fi nal da tarde anterior e toda a noite enfi ado naquela 
toca barrenta e úmida. “Ele mereceu o castigo”, pensava, olhando 
para aquele corpo tremendo de frio que permanecia esticado ao 

meu lado.

Mas bastou recuperar um pouco suas forças para Abanã mos-
trar que, entre seus defeitos, juntava-se uma profunda ingratidão.
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Ele não buscou qualquer aproximação, frustrando minha 

expectativa de que poderíamos nos entender. Cara amarrada, ex-
ternando um espírito tomado por injustifi cável rancor, agachou-se 
ao lado da pedra e ali fi cou, olhando para o nada.

Aguardei um pouco, na esperança que ele dissesse alguma 

coisa, que fi zesse um pequeno gesto de bom senso. O infeliz não 
tomou iniciativa alguma.

— Abanã...

— O que você faz aqui? Veio se vingar?

— Apenas encontrei-o aqui. Muitos andaram procurando-o.
— Preferiria que não fosse você! Preferiria não ser en-

contrado!

Baixei a cabeça e continuei apenas ouvindo as palavras hor-
ríveis que partiam da boca daquele ser desprovido de sensibilidade.

— Bem que trocaria fi car aqui por muito mais tempo, sa-
bendo depois que você morrera picado pela cobra, do que isso 

que está acontecendo! Mais: deveria ter completado o serviço da 

cobra! Saiba que você nunca será o cacique da nossa tribo!

Cacique? Nunca me falaram nada a esse respeito, a não 

ser meu pai e, assim mesmo, como algo ainda muito distante, tão 

somente uma possibilidade. De onde ele tirara tal ideia? Minha 

calma deu lugar a uma grande indignação: disse umas coisas para 

ele, levantei e fui embora.

— Não falarei a ninguém que estive aqui! E, é bom que 

saiba, não era uma cobra!

Ao mesmo tempo indignado e com a consciência em paz, já 

que tentara conversar com ele e não obtivera êxito, tratei de ir embora.

“O que fi z para Abanã ter tanta raiva de mim? Só porque 
ganhei dele algumas lutas de brincadeira? Ah, perdi outras e nem 

me importei! E que invenção é essa sobre ser cacique?...”
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Chateado por repetir as mesmas perguntas, sem encontrar 

uma só resposta que pudesse ser convincente, parei sob uma ár-
vore no meio do caminho de volta para a tribo. A noite de vigília, 

a perna ainda dolorida e a recente aventura nas terras do norte 

haviam me levado a uma quase completa exaustão. Dei uma boa 

olhada em torno da frondosa fi gueira, em busca de algum ser – 
especialmente do tipo rastejante – que pudesse se incomodar com 

minha presença por ali e, sem nada encontrar, recostei-me no cau-
le e fui me entregando a um cochilo. O canto engraçado de uma 

gralha azul, ao longe, passou a se confundir com a lembrança da 

voz de minha mãe, contando a história desse pássaro.

“Todas as gralhas eram pretas e viviam felizes assim. To-
das, menos uma. Triste por não ser da cor que mais gostava, 

azul, ela permanecia o tempo todo pousada no alto de um pi-
nheiro, olhando para cima, admirando o céu e chorando. Certa 

vez, o pinheiro quis saber o motivo daqueles lamentos da gralha, 

e esta lhe contou que se sentia feia, desejando ser da cor do fi r-
mamento. Ao saber disso, o pinheiro sugeriu que a gralha voasse 

bem alto, até chegar ao topo do céu, confi denciando a ela que, 
dali, tudo o que pudesse olhar em seu próprio corpo fi caria azul. 
Nem bem o pinheiro acabou de falar, o pássaro alçou voo, che-
gando a um ponto tão distante que o mundo fi cou pequenino lá 
embaixo. Então, ela passou a olhar para si mesma, notando que 

suas penas iam fi cando azuladas. Ela só não conseguiu fi tar sua 
cabeça que, por isso mesmo, continuou preta. Assim mesmo, 

ela fi cou muito contente, voltando a pousar no alto do pinheiro 
para lhe mostrar o quanto estava bela. Dali para frente, com seu 

sonho realizado, passou a cantar de um jeito diferente, alegre, 

como se fosse um bando de curumins brincando. E, como forma 

de agradecimento ao pinheiro, decidiu que iria recolher suas se-
mentes e plantá-las por aí.”
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Um leve toque no ombro acordou-me. Zonzo, tive que ba-
lançar a cabeça para voltar completamente à realidade, notando 

que se tratava de Japira.

— Passei por aqui e vi que estava dormindo. Então, fui até 

a taba e peguei aquele remédio feito com mel e ervas, para passar 

em seu machucado – disse ela, escondendo uma parte da história.

Deixei que ela prosseguisse no comando das ações. Do 

mesmo jeito meigo que se aproximara de mim da outra vez, 

ajoelhou-se à minha frente e começou a passar uma pasta no local 
onde os furos provocados pelos dentes do bicho “que me fi zera 
um favor” estavam bem pronunciados. Ela os cobriu inteiramente 

com o remédio, mal sabendo que nem me importava com eles: 

o contato de seus dedos na pele era tudo o que eu mais poderia 

querer, fazendo com que formigas corressem por minha espinha e 

chegassem até a nuca.

— Sabia que meu irmão apareceu?

Não quis contar a ela o que tinha ocorrido, principalmente 

porque não me interessava falar muito a respeito de Abanã, apesar 

de Japira tentar insistir no assunto.

— Não. Mas estou contente...

— Ele passou por grandes perigos... Estava passeando pela 

fl oresta e percebeu a aproximação de vários tamoios... Aí, subiu 
numa árvore para se esconder... Mas os tamoios resolveram fazer 

fogueira bem embaixo da árvore e passar a noite ali... E ele teve 

que fi car esperando... Os tamoios só foram embora pela manhã... 
Ele quase foi apanhado, mas conseguiu se safar... Que valente, 

não é mesmo?

Abanã merecia ser desmascarado, por ser um grande men-
tiroso. Porém, o que ganharia por dizer à sua irmã o que realmente 

se dera? Talvez ela nem acreditasse em mim.

— É.
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Minha resposta desagradou Japira. Ela esperava que lhe 

dissesse aquilo que evitei, sentindo-se chocada com minha fuga. 
Mãos na cintura, lançou-me fl echas com o olhar e desabafou.

— Primeiro, Abanã mente na tribo. E agora, você mente para 

mim! O que está acontecendo? Fique sabendo que o segui até aque-
le lugar cheio de pedras e vi tudo! Você tirou meu irmão da toca e 

depois veio para cá! Por quê? Foi você quem o jogou lá dentro?

Fiquei encurralado. A verdadeira história precisava ser apre-
sentada à moça, e assim o fi z.

— Foi isso o que aconteceu... Abanã me odeia, só porque 

ganhei algumas lutas dele...

Lágrimas enchiam os olhos de Japira, tornando-os ainda 
mais brilhantes. Ela parecia não encontrar as palavras certas para 

dizer o que estava sentindo. E fi cou um bom tempo paralisada, me 
olhando sem parar.

Não sei de onde tirei tanta coragem: num impulso, estiquei 

o braço e segurei levemente a mão dela, que enlaçou os dedos em 

torno dos meus e os apertou.

— Acredito em você... E quero sair correndo para contar a 

todo mundo como Abanã é mau...

— Acho que você não deve fazer nada. Isso só vai criar 

mais confusão. Melhor deixar para lá e esquecer...

— Mas Abanã deve ter outro motivo para agir dessa forma 

esquisita! Não pode ser apenas por causa das lutas bobas de vocês!

— Ele disse que não quer me ver como cacique. Já pensou? 

Nem guerreiro eu sou...

Rimos muito daquilo e, lentamente, pusemo-nos em pé, 
voltando para a aldeia de mãos dadas. De minha parte, andava 

nas nuvens, sentindo aquelas mãos macias como pétalas.
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Os guaianás não se tornavam adultos a partir do momento 

em que completassem uma certa quantidade de invernos, habitan-
do a terra dada por Tupã. Eles tinham que provar sua capacidade 

para assumir responsabilidades como defensores da tribo em to-
dos os sentidos, exercendo suas atividades como guerreiros, caça-
dores e chefes de família. Com dezoito ou vinte, aquele que não 

satisfi zesse determinadas condições não tinha o direito de partici-
par das atividades mais respeitáveis, dar opinião sobre qualquer 

assunto e até escolher uma esposa. Continuava a ter a autoridade 

dos curumins, ou seja, nenhuma, perdendo também o direito des-
tes de serem alimentados e protegidos. Nas festas, fi cava à parte. 
Não podia caminhar nos locais dedicados aos rituais, sequer olhar 

na direção deles. E poderia ser obrigado a realizar tarefas de mu-
lher, a suprema humilhação. A estes, praticamente sobravam duas 

alternativas: abandonar para sempre a tribo ou deixar de viver por 

vontade própria.

Dos que eram dispensados de provar seu caráter e cora-
gem, estavam apenas aqueles que tinham adquirido uma grave 

doença e os que haviam sido mutilados. Mas eles também não 

podiam casar.

Por outro lado, um curumim poderia se candidatar a ser 

reconhecido como adulto a partir do seu décimo quarto inverno. 

Alcançar esta distinção ainda bem jovem era um grande feito, 

uma honra valorizada pelo resto da vida.

Não tinha a pretensão de entrar nesta fase de avaliações, 

muito duras, até que atingisse os quinze ou dezesseis. No entanto, 

meu pai disse que, se quisesse, poderia fazê-lo, contando com 
todo o seu apoio. Lembro bem que ele tomou o cuidado de não me 

forçar, salientando apenas que eu já possuía conhecimento e força 

sufi cientes para passar nas provas. Minha decisão de sentar sobre 
as pernas no centro da taba, para mostrar a todos qual era o meu 
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objetivo, deu-se por um motivo todo especial, que não teve nada 
a ver com orgulho pessoal. Este motivo merecia que me sentisse 

antecipadamente preparado para as provas: dois sóis antes, Japira 

me confi denciara que não escolheria o curumim Yamiuna para ser 
o dono do seu coração, mas sairia extremamente feliz da casa de 

seus pais para morar com o guerreiro Yamiuna quando a convi-
dasse, até mesmo naquele momento. Para comprovar a seriedade 

do que dizia, fez aquilo que, para os guaianás, signifi cava grande 
amor: ela se aproximou de mim e encostou nossos narizes.

O primeiro teste para um guaianá que queria se tornar 

adulto era a paciência. Sem saber se seria aceito como candidato, 

permaneci sentado no chão duro da taba, de cabeça baixa e prati-
camente sem me mexer desde o início da manhã até o surgimento 

da lua.

Não podia olhar para ninguém e ninguém podia se aproxi-
mar de mim.

Suportar a fome e a sede foi fácil. As complicações co-
meçaram com o aparecimento dos formigamentos nas pernas e 

das dores nas costas. Pouco a pouco, eles foram aumentando e 

transformaram-se em pontadas agudas, como se farpas de bambu 
estivessem sendo enfi adas em minhas carnes.

O cacique era o único elemento da tribo que tinha autori-
dade para decidir se o candidato era apto e se esta etapa prévia 

estava cumprida. Por um lado, isso me confortava, pois meu pai 

era um homem justo e não permitiria que este sacrifício passasse 

dos limites. Por outro lado, fi cava apreensivo quanto ao que ele 
julgava ser este limite, já que não o reduziria em nada.

Para resistir à dor, várias vezes fechei os olhos, buscando na 

imagem e nos gestos carinhosos de Japira minhas fontes de resis-
tência. Algumas vezes, a ideia deu certo: quase conseguia deixar 
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meu corpo, indo me encontrar com a moça nos campos ou em 

algum lugar próximo à taba, pegando em sua mão e caminhando 

sem pressa e sem rumo. Noutras, a dor não permitia que pensasse 

em nada além de cair para o lado e me conformar com a derrota.

Enfi m, Apoena surgiu e disse que podia me levantar. Tentei, 
mas não conseguia sentir as pernas. Tive que tirar uma de cima 

da outra com as mãos e esfregá-las bastante, antes que elas co-
meçassem a voltar ao normal. Mesmo isso foi terrível: as pernas 

passaram a doer muito, parecendo que estavam sendo arrancadas. 

Ainda bem que este sofrimento durou pouco: alguns momentos 

depois, consegui fi car em pé e caminhar normalmente.
Meu contentamento só não foi maior porque, ao acompa-

nhar com os olhos o afastamento de meu pai, notei que ele ia em 

direção à oca onde morava a família de Japira. Na frente dela, 

ninguém menos do que Abanã recebia do cacique a mesma infor-
mação dada a mim.

Não é que o infeliz também estava se candidatando a guer-
reiro? Era evidente que, ao saber que eu tomara esta atitude, ele 

fi zera questão de me imitar. Ou, o que seria muito pior, tentar 
acabar com meu objetivo!

De cabeça baixa durante todo o dia, evitando assim come-
ter o menor deslize, nem notei a presença de Abanã naquele canto 

da taba. Apertei os dentes e senti o rosto ferver, tamanha a vonta-
de de pular sobre ele e socá-lo até não mais poder, numa sensação 
de ódio que praticamente explodia depois de tantos malfeitos da-
quele índio que, a mim, tinha parte com os demônios da fl oresta.

Sorte dele que trazia em meu sangue o temperamento co-
medido do cacique. Sorte dele que sua irmã era Japira, que mere-
cia qualquer sacrifício de minha parte.

Entrei na oca de meus pais acabrunhado e deixei que o des-
tino cuidasse da situação, passando a preparar minhas armas para 
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o próximo desafi o enquanto pensava em Japira. Será que não me 
seria permitido passar a viver em paz com meu grande amor, as-
sim como tristemente aconteceu com o biguá?

“O biguá é aquela ave muito bonita que mergulha nos rios 

para buscar alimento e se banhar. Mas também acredita-se que 
mergulhe por outro motivo. Dizem que ela já foi o valente guer-
reiro Mbiguá, esposo de Yeruti, a mais bela moça de sua tribo, 

cobiçada por Capiberá, um índio muito mau. Traiçoeiro, Capiberá 

resolveu raptar Yeruti, aproveitando-se da ausência de seu amado. 
Mbiguá acabou sabendo que seu rival a havia amarrado e a levado 

pelo rio em uma canoa. Cego pela raiva, Mbiguá matou Capiberá, 

saindo depois em desespero na tentativa de encontrar Yeruti. O 

tempo passou, mas Mbiguá continuou se jogando nas águas do 

rio, nunca se conformando com a falta da esposa, até que também 

desapareceu. Um dia, alguns índios viram uma ave negra voando 

sobre a choça onde vivia o casal e, em seguida, voltando ao rio e 

mergulhando nele. Perguntado sobre a ave, o pajé daquela tribo 

disse tratar-se de Mbiguá, que prosseguia em busca de Yeruti.”
 Abanã tinha outro motivo para fazer maldades. Tudo o 

que queria era me ver infeliz. Mas seria capaz de causar uma des-
graça do tamanho da que Capiberá fez com Mbiguá? Seria.
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Naquela altura da minha vida, tinha o espírito puro. Que-
ria simplesmente viver, saboreando as maravilhas do mundo sem 

fazer mal a ninguém. Não sonhava com posses ou poder. Sequer 

nutria o desejo de ser um dia o sucessor de meu pai como o caci-
que da tribo, apesar de ser o único fi lho dele e, naturalmente, ter o 
direito de reivindicar a mais alta posição entre os guaianás junto 

ao seu conselho. Acreditava que havia nascido para cumprir uma 

missão e não desprezaria meus deveres, ajudando a fazer com que 

meu povo se mantivesse em paz, de cabeça erguida e feliz. A tribo 

necessitava de novos braços fortes para garantir sua segurança e 

mentes capazes de constituir famílias para que prosperasse. Sabia 

que meus pais esperavam isso de mim, oferecendo-me em troca 
todo o seu carinho, proteção e conhecimento das coisas. Eles ti-
nham convicção de que me dispusera a enfrentar as provas para o 

ingresso na vida adulta antes do tempo, porque estava consciente 

disso. E faria tudo para não desapontá-los. Só não os deixara notar 
que, além de minha mente, meu coração também havia amadure-
cido e despertava para o amor e que, por este amor, estava dispos-
to a superar qualquer obstáculo.

Ocupava minha cabeça com essas ideias e com a marca-
ção dos pontos da selva, enquanto seguia para a primeira prova 

escolhida para mim e Abanã. Ao me dedicar a esses afazeres, não 

precisava fi car lembrando a todo momento que aquele apreciador 
de maldades caminhava muito próximo.

Normalmente, ninguém andava por aqueles matos, nem 

guaianás, nem tupiniquins, nem tamoios. Muito úmida e fechada, 
a selva era o território predileto de animais perigosos. Pelas pega-
das nas trilhas e por causa dos barulhos vindos de todos os lados, 

era fácil concluir que no lugar moravam, inclusive, as temidas 

onças pintadas e cobras imensas. Tinha medo desses dois tipos de 

bicho, mas entendia que nosso objetivo era caçar um deles.
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“Vão à selva e tragam uma grande prova de coragem, dei-
xando claro que estiveram lá.” Foi a ordem que receberam.

O ar era tão fresco que ardia o nariz na respiração. A pouca 

incidência dos raios do sol, barrados pelas copas das compridas 

árvores, tornava o ambiente escuro e desagradável.

Não tinha a menor ideia de quanto tempo fi caria naquele 
lugar. Então, tratei de me organizar da melhor maneira possível. A 

primeira medida seria encontrar água, o que se deu sem muito es-
forço: o som característico do líquido correndo revelou, após uma 

elevação, um descampado com uma pequena cachoeira límpida. 

Meu acampamento seria ali, perfeito, não fosse ter que dividi-lo 
com Abanã.

Com a cara fechada, não queria saber de conversa com 

aquele sujeito, cuja única qualidade era ser irmão de Japira. Gos-
taria que ele percebesse minha repulsa e fosse embora, passando a 

se virar sozinho. Mas, sem o menor pudor, ele se aproveitava dos 

resultados de meu trabalho e não oferecia nada em troca. Uma vez 

na clareira, ele correu para a água, bebendo à saciedade e depois 

se banhando. Assim que, a duras penas, fi z fogo, sentou-se ao 
lado e fi cou se aquecendo. Ao me ver pegando o arco e as fl echas 
para buscar algum alimento, sorriu entre os dentes e deitou, fi n-
gindo dormir.

Seria ótimo, caso encontrasse um bom pé de fruta. Não ha-
via nenhum por perto, fi cando a possibilidade de comer à mercê 
da sorte em encontrar um bicho de pelos ou de penas e ser cer-
teiro com minha arma. Neste sentido, fui afortunado: uma lebre 

medindo uns dois palmos fi cou praticamente imóvel ao lado de 
uma touceira o tempo sufi ciente para que esticasse o arco e a apa-
nhasse desprevenida.

Ao voltar, a indignação por ver Abanã ainda deitado, asso-
biando, foi maior do que tudo de bom que tinha em meu ser. Cego 
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de raiva, coloquei a lebre para assar ao fogo e, quando ela fi cou 
pronta, comi tudo sozinho. Ele que passasse fome. O curioso é 

que ele não demonstrou qualquer descontentamento. “Mas vai 

mudar de atitude, assim que a barriga roncar. Vai sim...”, pensei.

A noite chegou e preparei-me para dormir, tomando o cui-
dado de fazer um círculo com folhas secas em torno do local onde 

deitaria. Qualquer bicho minimamente pesado que se atrevesse a 

vir pelo chão provocaria barulho ao amassar as folhas, alertando-
-me. Quanto aos outros, só podia pedir a Tupã que os afastasse.

Uma impressionante mistura de pios, gritos e outros sons 

indecifráveis acordou-me logo que começou a clarear. Dormira 
como uma pedra, sentindo-me completamente descansado para 
ir atrás de uma onça ou sucuri ou outro bicho reconhecidamente 

bravo com a esperança de encontrar logo o animal para voltar 

para casa. Mas tive que fi car pacientemente aguardando até que a 
bruma da manhã se dissipasse. O ar, de um branco muito espesso, 

não permitia que enxergasse um palmo adiante do nariz.

Lá pelas tantas, a bruma despediu-se. Arco e punhado de 
fl echas nas mãos, aproveitei que Abanã novamente divertia-se 
embaixo da cascata e embrenhei-me sorrateiramente no mato.

“Extremamente astuta, a onça pintada gosta de viver es-
condida e, ao mesmo tempo, acompanhar de perto tudo o que 

acontece à sua volta. Ela tem no poder de dissimulação sua prin-
cipal defesa contra os raros predadores da fl oresta, bem como sua 
grande arma de ataque: ao notarem sua presença, os animais que 

lhe parecem apetitosos estão a tão pouca distância que pratica-
mente não conseguem sequer iniciar uma fuga. Adulta, é grande e 

forte, machucando muito, tanto com uma patada, quanto por seus 

dentes longos e afi ados. Apesar de não gostar de gente, se estiver 
com fome, pode não se recusar a transformar-nos em alimento.”
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“E quanto à sucuri, então? Quando bem desenvolvida, che-
ga a medir cerca de quinze braços. Seu corpo fi ca grosso como 
um tronco. Pior é sua boca, que se abre tanto que pode engolir 

uma anta inteira ou então um índio. Ela se enrola na sua presa e 

aperta-a até quebrar-lhe todos os ossos, para depois fazer a refei-
ção e completar a digestão enrolada em um galho alto.”

Espreitando qualquer movimento entre as folhagens e 

nas árvores, este guaianá agradecia pelo fato de ter prestado 

bastante atenção às lições recebidas nas expedições que havia 

feito anteriormente com os guerreiros, bem como à boa memó-
ria que possuía.

Havia onças por ali, assim como cobras. Várias. As marcas 

na terra, de patas grandes e pequenas, além de rastros, não deixa-
vam dúvida. Como surpreender ao menos uma delas?

Tracei um círculo imaginário no mato e o contornei. Nada. 

Fechei ainda mais o círculo. Nada. Na terceira vez, tive a nítida 

impressão de que era observado, mas o que vi em dado momento 

fez a sensação desaparecer: uma linda e temerária onça encon-
trava-se deitada em um relvado. Era imensa, fechando os olhos e 
bocejando com frequência. Fêmea, amamentava dois fi lhotes que 
se remexiam sob sua barriga.

“A tarefa é levar uma grande prova de coragem para a 

tribo”. Aquela imposição signifi cava que poderia ser uma onça. 
Mas não deveria ser qualquer onça. “Fêmeas prenhes e com fi -
lhotes, ou mesmo os fi lhotes, não são alvos para um bom guer-
reiro. Apenas os covardes os caçam”. O Anhangá – a alma que 

corre – também poderia estar por ali, transformado em um bicho 

qualquer. Contra o ataque deste ser, protetor dos animais durante 

sua gestação e na condição em que encontrei a onça e sua cria, 

nada poderia fazer.
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Contrariado por não ter encontrado aquilo que me servia, 

dei meia volta e reiniciei minha busca em outro ponto e, dali, para 

um terceiro lugar. Por fi m, convenci-me de que aquele dia era de 
pouca sorte e retornei ao acampamento.

Estranha sensação, aquela... Várias vezes, no caminho, 

pensei ter visto um sombra... Reconfortei-me, trazendo para perto 
a imagem de Japira. “Bem que poderia ser ela, que já me seguira 

uma vez...”

Não houve lebre ou algo tão substancial na refeição da se-
gunda noite. Em contrapartida, achara um mamoeiro com alguns 

frutos maduros. Apanhei dois e dei cabo deles, não levando nada 

para Abanã.

Por falar nele, o que teria feito? Julgando pelo modo como 

o encontrei, distraído, jogando pedrinhas nos macacos que pu-
lavam de árvore em árvore, nem havia se mexido para cumprir 

sua tarefa.

Mas não tinha fome? Na ida à cachoeira, para me banhar, 

comecei a desconfi ar de algo...
Ao sair da queda d’água, resolvi ir até a outra margem, 

nem sei bem o porquê. Lá, jogado em cima de uma touceira, vi 

um pedaço de uma folha larga, do tipo que usávamos na tribo 

para colocar nossos alimentos quando os íamos comer. Era de 

bananeira. Ora, numa rápida olhada, verifi quei que não havia 
nenhum pé daquela fruta nas redondezas! Evitei me aproximar 

da folha na hora, para que Abanã não percebesse minha desco-
berta. Como o mais inocente dos curumins, segui para o ponto 

onde havia feito fogo antes e comecei a friccionar pacientemen-
te dois pedaços de madeira.

Finalmente Abanã foi apresentar seu rosto desagradável 

em outro lugar, penetrando no mato. Aproveitei a solidão e 
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fui em desabalada carreira ao local onde estava o objeto das 

minhas suspeitas.

Os restos de aaru sobre a folha diziam tudo: alguém estava 

alimentando Abanã! Era por isso que nunca o via com fome. Ele 

era um grande trapaceiro!

Quando voltou, o safado encontrou-me ao lado da foguei-
ra, com a folha de bananeira devidamente pousada na terra para 

que fosse vista. Ele corou na hora e baixou a cabeça, voltando 

para o mato. Reapareceu pouco depois, calmo, como se nada 

grave houvesse acontecido, e pegou a folha com toda a marotice 

do mundo.

— Viu o que Mani trouxe para mim? Ela vive aqui, sabia? 

É linda... E gosta de mim!

— Nunca me falaram que a deusa da mandioca prepara bo-
los com essa raiz, misturada à carne de tatu, e dá para as pessoas...

A história de Abanã não seria levada a sério por ninguém, 

nem pelo mais estúpido dos seres pensantes. Reconhecia minha 
pureza, mas não era tão bobo assim. Contrariado por não ter al-
cançado seu objetivo de me enganar, ele resmungou qualquer coi-
sa e deitou, colocando fi m à conversa.

O problema, ali, não era o fato de Abanã agir de forma 

errada. De minha parte, ele que se entendesse com o conselho da 

tribo, caso fosse descoberto. O que me deixava preocupado era a 

presença de uma outra pessoa naquele local. Quem seria? E até 

onde iria para que o plano de ajudar Abanã desse certo? Estava 

mais do que claro: precisava tomar mais cuidado...

O novo dia surgiu pouco humorado. A garoa fi na havia apa-
gado o fogo e tentava tirar minha vontade de caçar. Queria, mes-
mo, procurar uma toca para me abrigar. Nada disso: pus-me logo 
em pé para espantar a preguiça e continuar a tarefa. Teria tempo 
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para desfrutar da preguiça depois, no calor e na segurança da oca 

de meus pais.

Sem desanimar, fi z tudo como da vez anterior. Primeiro, 
escolhi uma árvore bem grande que pudesse ser visível a distância 

e de todos os lados. Em seguida, tracei meu círculo imaginário e 

comecei a andar por ele, dando uma volta atrás da outra e aproxi-
mando-me mais e mais da árvore.

“Nunca ataque de frente, meu fi lho. Dê um jeito de cercar 
seu objetivo, conhecendo todos os locais por onde ele possa fu-
gir... E pegue-o ao perceber que ele está desprevenido.”

Meu pai estava ali comigo, em pensamento. A lembrança 

dele e de seus ensinamentos dava-me muita força. As chances de 
me dar mal estavam reduzidas.

Em meio a um capinzal, vi-a pela primeira vez. Era uma 
onça enorme, com os pelos, em volta da boca e no peito, tin-
gidos de vermelho. Estava saciada devido à boa refeição que 

fi zera e procurava um ponto macio onde pudesse se recostar e 
fazer a digestão.

Fui chegando perto, colocando-me em seu dorso. Já me 
encontrava a uns dez braços dela, suando de medo, quando seu 

instinto aguçado deu conta de minha presença. Rápido, ela virou 

a cabeça em minha direção, pôs-se em pé e fi cou olhando. Que 
azar: minhas mãos tremiam tanto que a fl echa escapou de meus 
dedos e saiu zunindo do arco, sumindo em meio ao verde. Sem 

sentir vontade de me atacar, certamente por causa da barriga estu-
fada, a onça então soltou um grunhido e foi embora. Ela simples-
mente riu de mim e me deixou falando sozinho!

Desolado, pensei em desistir de tudo. Ir atrás de uma onça 

era demais para mim.

“Yamiuna, você é um cego!”, gritei dentro de mim, ao ver, 

mais à frente, uma sucuri. Também sem ligar a mínima para o 
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índio aqui, ela terminava de trocar de pele, largando aquilo que 

parecia a casca de uma comprida árvore, inteirinha, à disposição.

“Leve uma grande prova de coragem para a tribo”. Ora, 

ninguém disse que deveria caçar coisa alguma! E uma pele de 

cobra daquele tamanho resolveria o problema!

Agachei e fi quei esperando. Muito mais do que a onça, a 
sucuri me dava calafrios. Como era feia, toda úmida, remexendo-
-se para se livrar da pele... E o pior era saber que, onde havia uma, 
havia várias. Se naquele local existisse um ninho, fi car por perto 
seria loucura.

“Tenho que cumprir a prova, tenho que cumprir a prova.”

A danada aprumou a cabeça noutra direção e saiu zigueza-
gueando. Ufa, a pele fi cou para trás!

Esta parte, dada minha grande felicidade em não ter sido 

descoberto, estava concluída. A outra dependia inteiramente da 

força: como puxar aquela pele enorme pela fl oresta, levando-a à 
beira da cascata?

Colocá-la nas costas, impossível. A alternativa foi pegar 
uma de suas pontas e puxá-la pouco a pouco.

O índio Yamiuna era um bravo. O índio Yamiuna havia en-
frentado uma onça gigante de frente, quase travando um combate 

mortal com ela. O índio Yamiuna fi cara de peito aberto diante de 
uma sucuri. O índio Yamiuna estava prestes a ser reconhecido 

como um adulto corajoso e capaz de proteger sua tribo. O índio 

Yamiuna era um louco sortudo, pois só não virou comida porque 

não era para acontecer. O índio Yamiuna era eu.

Os olhos esbugalhados de Abanã, mirando minha atividade 

para enrolar a pele da sucuri, eram, por si só, um grande motivo 

de felicidade. O trabalho durou um tempão mas, no fi nal, tinha 
em mãos um belo rolo, capaz de enfeitar toda a frente da oca de 
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meus pais. Pena que a chuva fi na não permitiria que ela secasse, 
mas isso não me incomodava. Coloquei-a assim mesmo no chão, 
recostando, em cima, minha cabeça. Por fi m, extenuado, adorme-
ci. Minha parte estava feita.

Jamais iria ajudar Abanã em sua tarefa. Porém, se ele pe-
disse, diria como fi z para cumprir a minha. Pensava nisso e ria, ao 
vê-lo triste chutando a água da cachoeira ao fi nal do dia. Ele teria 
que se curvar a uma outra água, a da humildade, e bebê-la para 
desfrutar de minha bondade. Como sabia que jamais faria isso, 

dei de ombros e fi quei esperando até que ele, enfi m, desistisse e 
me chamasse para ir embora.

Pelas regras, não podia abandoná-lo. Era só isso que me 
prendia àquela fl oresta hostil, pronta a me engolir no primeiro 
descuido. Por outro lado, caso ele dissesse que gostaria de voltar...

O quarto dia teve início da mesma maneira que os outros: 

a sombra malvada de Abanã teimava em continuar esticada nos 

meus calcanhares. Perguntei-me várias vezes quando ele iria to-
mar uma atitude em seu próprio benefício, mas nada acontecia.

Em meu favor, pesava o fato de ter apanhado a pele. Em favor 

dele, a barriga sempre cheia por sei lá quem. Talvez ele aguardasse 

que, em desespero para voltar, dispusesse-me a pegar outro tesouro 
daqueles e dar-lhe de presente ou que abandonasse a pele, numa saída 
em busca de alimento, para então me roubar. Não, decididamente 

não faria nem uma, nem outra coisa. O jeito seria suportar a fome, 

mas Abanã não tardaria a mostrar o quanto minha intuição era boa.

Um movimento estranho sob meu corpo fez com que des-
pertasse no meio da noite. Apenas abri os olhos, continuando na 

mesma posição. Senti o movimento outra vez. Pelo vulto, era 

Abanã, tentando puxar a pele de debaixo de minha cabeça. Deixei 

que ele repetisse isso até desistir.
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O sol voltou a ser o senhor do céu no quinto dia, e eu decidi 

que seria o último dia a permanecer ali. De forma seca, comu-
niquei minha decisão a Abanã, ameaçando-o de ser abandonado 
caso não resolvesse seu problema. Sem esperar que me desse 

qualquer resposta, apanhei a pele, coloquei-a nos ombros e fui 
atrás de comida.

Passei o dia inteiro longe da clareira, de propósito. Ao re-
tornar, com as estrelas faiscando no alto da cabeça, fi quei sur-
preso com o fogo aceso. Afi nal, ele havia feito algo útil, se é que 
aquilo era mesmo obra ele.

Minha barriga estava contente, repleta das mangabas, ma-
mões e amoras que apreciei. A cabeça também: dormiria um pou-
co e, em seguida, iria colocar os pés no rumo da aldeia. Lá, con-
taria o que acontecera: se não acreditassem em mim, paciência, 

deixaria que Tupã guiasse meu destino.

Demorava para receber as bênçãos do sono, que parecia 

não querer muita coisa comigo, indo para longe por completo 

quando ouvi vozes sussurrando:

— Esqueça! Quase morri ao me meter com uma onça, on-
tem... Não faço isso nunca mais. Pegue a pele daquele ali...

— O que posso fazer? Ele não sai de cima dela...

— Será preciso acertá-lo.
— Não quero que ele morra... Quero só a pele.

— Você quer coisas difíceis... Vamos resolver tudo agora, 

porque não dá mais para fi car aqui. Minha dívida com seu tio já 
está paga.

Um fi o gelado correu por minha espinha. Num sobressalto, 
pus-me sentado, sem fazer mais nada. Algo pesado atingiu mi-
nha testa, fazendo com que tudo começasse a rodar. Caí para o 

lado, sem força para me mexer, apesar de ainda continuar ouvindo 

aquela conversa.
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— E agora? Você matou Yamiuna!

— Eu? Nós, indiozinho covarde! Nós o matamos!

— O que será dele? E de nós?

— Nós o deixaremos aqui mesmo, os animais o devo-
rarão. Pegue a pele e voltemos para a tribo. Lá, você contará 

que o Curupira o pegou... E que você não teve como ajudá-lo, 
precisando fugir!

— E o que faremos com as outras coisas dele?

— Jogue no mato... Ou ali, na cachoeira.

As vozes foram diminuindo. A fogueira foi-se tornando me-
nos nítida. A dor na cabeça foi diminuindo. O corpo foi fi cando 
leve. Desmaiei.

O Curupira está vindo, montado em um porco-do-mato e 
rindo a valer. Ele sabe perfeitamente quem quase matou a onça 

pintada, sua amiga. Ri sim, com o cachimbo entre os dentes, por-
que está prestes a se vingar do caçador maldoso. Seu rosto verde-
-escuro, destacando-se de seu corpo peludo, é de meter medo em 
qualquer um. A fl oresta é dele: ali, tudo pode, como convém a 
um deus. Ao se aproximar, começa a assobiar como os pássaros 

e muitos deles surgem, voando em círculos sobre o descampado. 

De repente, o Curupira para, desmonta e abre as mãos, deixando 

ver o que há nelas. Não! Ele apanhou todas as marcas que deixei 

na fl oresta. Não tenho como voltar. Estou perdido! “Tem cauim?... 
Tem fumo?”, pergunta ele. Se tivesse, poderia me deixar em paz. 

Não tenho. Seus olhos chispam, de tão bravo. “Sem presentes, 

sem vida, índio boboca!”, reforça ele, aproximando suas mãos de 

unhas compridas do meu pescoço. Estou sufocando...

Acordei tossindo, engasgado com a água que havia entrado 

em minha boca. Logo me dei conta de que chovia muito. A ton-
teira foi diminuindo, ao mesmo tempo em que a dor na testa se 
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tornava mais aguda. Levei a mão ao ponto central do sofrimento 

e percebi que havia um grande inchaço, mas que conseguia até 

levantar uma das sobrancelhas.

A memória do ocorrido voltou. Levara uma pancada da-
quelas, de forma traiçoeira, de alguém que era cúmplice de Aba-
nã. Atinei que estava sozinho, enfraquecido, sem minha pele... E 

também sem meus utensílios! Antes vitorioso, àquela altura me 

sentia totalmente fora de combate, pronto para ser engolido por 

aquela fl oresta perigosa.
“Melhor seria se estivesse morto”, pensei.

Morto? De jeito nenhum! Eles não haviam conseguido 

concluir seu trabalho. Nem para isso Abanã prestava. Nem con-
tando com outros braços...

Precisava colocar a cabeça no lugar e me organizar. Tive a 

ideia de ir até a cachoeira, para refrescar o ferimento que latejava. 

A água também ajudaria a dar um novo ânimo ao espírito.

Colocar a cabeça embaixo da corrente que descia era muito 

bom. Decidi fi car ali, recebendo os afagos da natureza, enquanto 
tentava imaginar uma solução para minha penúria. A água batia 
em mim e depois escorria, formando um riozinho que cortava o 

descampado e afundava no mato, desaparecendo. Muito limpa, 

ela deixava ver o fundo cheio de pedras que polia sem parar, a uns 

dois braços de profundidade. As pedras, por sua vez, pareciam 

costados de tartarugas, formando bonitos desenhos... A macha-
dinha! Eles a tinham jogado ali! Mergulhei imediatamente e apa-
nhei minha querida ferramenta.

Não fui tão feliz quanto ao arco e fl echas. Por serem leves, 
a corrente deveria tê-los levado para longe. Dos males, o menor: 
com a machadinha, poderia fazê-los novamente. Mas antes pre-
cisava comer, o que era um ótimo sinal, o de que estava recupe-
rando a saúde.
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O mamoeiro, que já me servira duas vezes, ainda mantinha 

um fruto à minha disposição. Havia recebido umas bicadas de 

pássaros, é verdade. Apesar disso, não me fi z de rogado, devoran-
do-o em grandes bocadas.

A barriga fi cou um pouco aliviada, mas não o sufi ciente. A 
boca salivava por uma boa lebre, um patori ou outro animal que 

pudesse assar. Vi algumas espécies apetitosas, mas, apenas com 

a machadinha, seria muito difícil pegar uma. Tinha que fazer 

outra arma.

A fl oresta não me ofereceu madeira boa para fazer um arco. 
Por este motivo, me contentei em afi ar a ponta de um galho que 
me serviria de lança.

Espetado sobre a fogueira, tempos depois acompanhava o 

lento dourar do jacu, cujo depenamento dera um trabalhão. Acha-
va que, diante das reclamações da barriga, a grande ave que tinha 

apanhado seria totalmente consumida, o que me tranquilizava, já 

que “não se deve caçar além do que se pode comer”. Enganei-me, 
conseguindo dar cabo tão somente de uma das coxas, das asas e 

de um pouquinho do peito. Bom, deixaria para completar o servi-
ço no dia seguinte.

A lua, uma bola enorme que ainda não começara a ser 

mordida pela noite, fazia com que o descampado estivesse mais 

claro que de costume. Divertia-me a olhar para ela, brilhante e 
com diversas manchas. Ali estava o índio Manduka: envergo-
nhado por ter seu rosto pintado com jenipapo enquanto dormia 

– uma tinta difícil de sair – e se tornado alvo das risadas de toda 

a sua tribo, ele subira na árvore mais alta que encontrara e, de lá, 

alcançara o céu. Assim, transformara-se na lua. Mas a Noite não 
queria sua presença ali, pois a lua brilhava muito e, por isso, ti-
rava a majestade da escuridão que a outra queria produzir. Dessa 
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forma, a noite passara a morder a bola, arrancando pedaços para 

fazê-la desaparecer. Só que a lua era teimosa e sempre se recu-
perava, voltando a crescer. Essa disputa entre a lua-Manduka e 
a Noite já durava muito tempo, e tudo indicava que prosseguiria 

pela eternidade.

Um leve barulho entre os capins chamou minha atenção. 

Evitei me levantar, engatinhando bem devagar para trás, de forma 

a me distanciar da fogueira e buscar esconderijo no riozinho. So-
mente com a cabeça para fora da água, esperei.

A onça, sentindo-se à vontade, deu o ar de sua graça. Com 
certeza, havia sido atraída pelo cheiro das partes do jacu que so-
braram e, faminta, resolvera se arriscar. Um tanto chateado por 

ver minha próxima refeição ir para o papo dela, continuei imóvel 

no meu esconderijo.

Não fi cou nenhum alimento para contar história. Em com-
pensação, descobri a razão daquela aproximação incomum para 

uma onça: ela não conseguia caçar porque mancava muito de uma 

pata. Quase na junção entre o membro e o dorso, um espeto, que 

me parecia familiar, estava alojado, fazendo correr um fi o de san-
gue. A onça morreria se não encontrasse algo facilmente disponí-
vel para comer.

Ela se fartou e foi embora. Mas voltaria, devido à sua inca-
pacidade de procurar outra fonte de subsistência.

Naturalmente, pensei em tirar proveito da situação. Porém, 

meu coração começou a doer: não queria ter que matar o bicho. Já 

quase havia feito isso uma vez... E bastava! É claro que ninguém 

iria se dar conta que caçara uma onça ferida, coisa de covarde. E 

daí? Minha alma saberia e fi caria me atormentando pelo resto da 
vida! Quem poderia afi rmar que o próprio Curupira não estivesse 
à espreita, vendo tudo e pronto a me dar um merecido corretivo se 

fi zesse essa maldade?
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Pensei um pouco mais. Se fosse atacá-la, teria que ser com 
a lança. Só que não era tão bom com ela, como com o arco e a 

fl echa. Ao jogá-la, alertaria a onça... E, caso não fosse preciso no 
ataque, adeus Yamiuna. Mesmo com apenas três patas sadias, o 

animal me estraçalharia!

Pelo sim, pelo não, era melhor espremer a cabeça em busca 

de uma solução inteligente. E se preparasse uma arapuca para ela? 

Isso mesmo: com a machadinha, não seria tão intrincado. Muitas 

e muitas vezes, fi zera arapucas para pássaros. Nisso, era bom. Só 
tinha que fazer uma de acordo com o tamanho da onça, que não 

era tão grande quanto a outra, o que ajudava um pouco. Arranjaria 

madeiras mais compridas e grossas, além de cipó forte para as 

amarrações e contaria com o bom humor de Tupã para que tudo 

desse certo.

A fl oresta mostrou-se muito bondosa. Numa simples busca, 
encontrei até mais do que precisava e dediquei-me à construção 
daquilo que seria minha salvação.

O engradado fi cou bastante fi rme. Tanto que até um guer-
reiro, sem desatar os nós dados nos fi os de cardos que usei como 
reforço, teria difi culdade para se safar dele. Uma das laterais fi ca-
ria suspensa, presa por um pauzinho.

A segunda parte do plano foi concluída com a mesma pres-
teza: consegui caçar não um, mas dois jacus, e tratei de assá-los. 
Um era para mim, outro, para a onça.

Enquanto saboreava meu quinhão do alimento, olhava para 

o outro, colocado no centro da arapuca e ligado ao pauzinho por 

um cipó.

Uma vez de barriga cheia, afundei na água do riozinho, 

deixando apenas a cabeça de fora. Parecia um jacaré, só movi-
mentando os olhos, à espera da presa. Era de se esperar que ela 

fi zesse um pouco de suspense, valorizando sua aparição. 
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Mesmo com o instinto da fome aguçado e praticamente se 

arrastando, a onça portava-se de acordo com sua posição, um ser 
que nascera para reinar em seu habitat. Altiva, media bem o lu-
gar e só prosseguia quando estava satisfeita com o silêncio dos 

outros animais, que se afastavam em sinal de respeito. Então, se 

movimentava devagar, sentindo os efeitos do espeto que limitava 

suas ações.

Ela contornou com muita difi culdade o cercado, talvez es-
tranhando que, daquela vez, o seu alimento estivesse naquele in-
terior. Longe de se mostrar convencida de sua segurança, deitou 

os olhos por todo o descampado.

Era desconfi ada, a danada. Com toda razão: o uso de seus 
apurados instintos é que mantinha sua superioridade na fl oresta. 
Sua única falha era não contar com as artimanhas de seu predador, 
o homem.

Por este pequeno detalhe, a onça acabou por entrar na ara-
puca, abocanhando a ave e fazendo com que o pauzinho escorre-
gasse, deixando cair a grade que decretou sua prisão.

Assustada, ela passou a dar patadas e mordidas nas madei-
ras, tentando se desvencilhar. Nestas tentativas, só deu a mim a 

certeza de que a arapuca era forte e iria suportar suas mais violen-
tas investidas. Até a portinhola, a menos fi rme de todas as partes 
e necessitando de amarração, não abriu, permanecendo fi rme gra-
ças à pedra que havia nela fi xado.

Esperei pela chegada do cansaço da onça, o que logo acon-
teceu. A língua solta para fora da boca e os olhos abrindo e fe-
chando vagarosamente mostravam que estava completamente 

zonza. Decidi ir até ela, pois precisava iniciar a nova etapa do 

meu trabalho.

Os dois olhos enormes do animal tentavam me fustigar, 

enquanto passava fi os de cardos pelos vãos que deviam ser 
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necessariamente reforçados e dava neles vários nós. Foi uma la-
buta penosa, já que tinha de usar uma varinha de madeira verde 

para isso: numa das pontas, laçava o cardo, que era empurrado 

pelo vão da grade até sair do outro lado. Só assim podia, enfi m, 
realizar a amarração. Tinha receio de chegar muito perto da ara-
puca, achando que seria, fatalmente, atingido por uma patada.

Ela se mantinha deitada. Notei que, entregue, já não se im-
portava com minha presença. Aquele pedaço de madeira preso ao 

corpo estava matando-a. Deveria me arriscar, esticando o braço 
para dentro da grade e tentando puxá-lo? Já havia me colocado 
em perigo para fazer uma maldade: por que não fazê-lo por uma 
boa causa? Tinha perfeita consciência do que era precisar de aju-
da e ser tratado com descaso...

Cheguei a uma conclusão. Primeiro, encostei algumas ve-
zes a varinha no corpo da bicha, que nem se mexeu. Depois, levei 

a mão com cuidado até o espeto e o retirei de uma vez. A onça 

urrou baixinho e voltou a baixar a cabeça.

A ponta daquele espeto denunciava o responsável pelo in-
fortúnio do animal: tratava-se de parte de uma lança guaianá! Ins-
tantaneamente, lembrei dos sussurros que ouvira. O desgraçado 

que ajudara Abanã havia tentado matar a onça mas, por algum 

motivo, não o conseguira, deixando-a sofrer na mata!
Bem, tinha minha prova de coragem e o único obstáculo a 

ser superado, para que completasse minha missão, era transportá-
-la à tribo. Para tanto, também sabia como fazer, já que, numa 
ocasião, vira como os guerreiros se viraram para levar grandes 

troncos e atravessá-los em um rio para construir uma ponte: eles 
usaram troncos menores, que rolavam sob os outros, tornando a 

tarefa de empurrá-los muito mais leve.
Assim fi z. Foi dureza colocar o primeiro tronco embaixo 

da arapuca, pois era pesada e minhas forças, insufi cientes para 
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puxar os cipós nela amarrados. Após muito tentar, num supremo 

esforço, consegui. Aí, tudo se deu sem problemas: pouco antes 

do primeiro tronco chegar ao fi nal de sua jornada sob a arapuca, 
colocava o outro na frente e continuava puxando.

A fl oresta que, após a pequena elevação da clareira, cola-
borara apresentando-se plana, foi fi cando para trás. Os campos 
que se seguiram, também. Comecei a avistar a tribo, cada vez 

mais próxima.
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— É Yamiuna! É Yamiuna! Ele está vivo! E traz uma 

onça... Também viva!

A capoeira, no centro da taba, virou uma bagunça. To-
dos saíram de suas ocas para ver o recém-chegado. Todos, à 
exceção de Abanã, que fez cara de desgosto e voltou à oca de 

sua família.

Vários guaianás, entre guerreiros, mulheres, anciãos e 

curumins, alegremente acercaram-se de mim, só não chegando 
mais perto por causa da onça que, assustada com aquele movi-
mento, erguia a cabeça, urrava e escancarava os dentes. É certo 

também que alguns não mostravam a mesma satisfação, saciando 

sua curiosidade mais a distância.

Possivelmente, por ter me habituado e viver em constante 

estado de alerta, nada passava desapercebido aos meus olhos e 

ouvidos. Não conseguia, no entanto, sequer começar a responder 

uma pergunta, tal a profusão com que vinham outras.

— Como você se livrou do Curupira? Ninguém consegue 

vencê-lo! Então, você fez um pacto com ele! Por que traz esta 
onça viva? Ninguém consegue fazer isso sozinho! O Curupira só 

pode tê-lo ajudado! Esta é a prova de que você aliou-se ao Curu-
pira! O que você está trazendo para nós? Imagino que seja uma 

maldição! Vamos, fale logo...

Uma voz, para meu alívio e posterior aturdimento, ecoou 

como um trovão e fez a pequena multidão calar-se.
— Basta!

A súbita presença de meu pai fez com que o tio de Abanã, 
um homem rude conhecido como Abacatina, por ter a cara pareci-
da com um peixe-galo, parasse de perguntar e responder ao mes-
mo tempo, o que estava me deixando em situação complicada.

— Yamiuna vai responder a todas as perguntas em or-
dem: primeiro a mim, depois ao conselho e, por fi m, aos demais 
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membros da tribo. Mas, antes de tudo, irá ver sua mãe, que está 

doente desde que soube da sua morte!

O que o cacique dizia tinha que ser respeitado. E foi.

Era engraçado ver o medo estampado na cara das pessoas, 

enquanto puxava a onça pela capoeira. Deixei a arapuca em frente 

à oca de meus pais e entrei.

Como se uma súbita mágica tivesse ocorrido ali, minha mãe 
pulou de sua esteira e me abraçou, aos prantos. Ela queria dizer 

alguma coisa, ou muitas, mas suas palavras saíam incompreen-
síveis, interrompidas constantemente por soluços. Pouco depois, 

me servia mandioca cozida misturada com ervilhas e carne de 

peixe, uma delícia que só ela sabia fazer à perfeição. E o melhor: 

aquela senhora doce acompanhava-me, contrabalançando tudo o 
que se recusara a comer nos últimos dias.

Meu pai esperou pacientemente o fi nal da refeição, passou 
com carinho a mão na cabeça da esposa que tanto gostava e que 

tinha sido um dos dois grandes motivos de suas preocupações, 

chamando-me, em seguida, para uma conversa reservada.
Ao pé de um frondoso jequitibá que fi cava a poucos passos 

de nossa morada, sentamos e começamos a confabular.

Ele falou em primeiro lugar, como era o certo, repassando 

a mim a história fantástica contada por Abanã ao chegar à tribo. 

O infeliz teve o cinismo de fantasiar que havia pego sua pele de 

cobra numa batalha espetacular contra o animal logo no primei-
ro dia da nossa estada na fl oresta. O restante do tempo, passou 
me ajudando a encontrar outra, para que ambos voltássemos 

para casa vitoriosos. Contudo, numa noite de chuva, o Curu-
pira apareceu e disse que tiraria a vida de um de nós, em troca, 

pela morte da cobra – e que deveríamos escolher aquele que 

seria imolado. Bravamente, ele não aceitou o jogo do Curupira 

e desafi ou-o para uma luta, enquanto eu, simplesmente, tentei 
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correr. Muito chateado com minha covardia, o deus da fl oresta 
facilmente me cercou e acertou uma paulada fatal em minha 

testa. Finalmente, engalfi nhou-se com Abanã que, aos socos e 
pontapés, colocou o ser da fl oresta para correr. Ele bem que ten-
tou me colocar nas costas, levando-me junto para fora da selva. 
Isso não foi possível, porque o Curupira reapareceu e puxou-me 
pelas pernas, sumindo comigo na mata fechada. Sem ter mais 

o que fazer ali, ele, então, voltou, com a missão de dar a triste 

notícia ao cacique.

— Foi o que aconteceu? – perguntou meu pai, em tom sério.

— Não.

Sem medo, totalmente aniquilado pela indignação que me 

arrepiava os cabelos e esquentava as orelhas, contei a história ver-
dadeira, sem omitir nenhum detalhe.

Meu pai pensou, pensou e mostrou-me o que teria que fa-
zer, a partir daquele momento.

— Você vai ser chamado a falar ao conselho da tribo. 

Preste atenção: não diga nada que vá contra a história de Aba-
nã. Ao contrário, só a reforce, procurando jogar a mentira dele 

contra ele mesmo. Use o Curupira como pretexto. Confi o na 
sua inteligência.

Como sempre fazia, ele encerrou a conversa levantando-se. 
Entretanto, desta vez, precisava de uma palavra a mais de consolo 

daquele homem sábio, que me mostrara o caminho, mas deixara o 

modo de segui-lo por minha conta.
— Meu pai não desconfi ou da história de Abanã, antes de 

lhe contar o que realmente aconteceu?

— Sempre soube que Abanã era um mentiroso. O verdadei-
ro Curupira, na qualidade de um deus, saberia antes quem matou a 

cobra e não atacaria um inocente! Se ele atacou você, como disse 

Abanã, isso seria a prova de que você fi zera a caçada...
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Durante a noite toda, fi quei imaginando uma forma de falar 
ao conselho conforme o cacique havia recomendado e ir além. 

Pela manhã, caminhava seguro até a grande oca, para encarar os 

membros mais infl uentes de nossa tribo. Uma tigela com um tipo 
de pimenta muito ardida, que minha mãe curtia em óleo de capi-
vara, viria a calhar..

— Fiz que ia fugir, do jeito que Abanã disse. Mas procura-
va, com isso, enganar o Curupira para atacá-lo por trás. Não deu 
certo, porque ele foi mais esperto e me acertou uma paulada na 

testa. A marca está aqui para que todos vejam... Quando acordei, 

aquele ser muito feio estava ao meu lado, rindo a valer enquanto 

tentava me por em pé e eu caía sentado. Ele aguardou que me re-
cuperasse e então disse: “Ninguém tem o direito de matar qualquer 

animal, a não ser para comer. O outro índio fez uma maldade que 

jamais perdoarei. O susto que ele levou, pensando que você estava 

morto, foi só o início de minha vingança contra ele. Vá e avise a 

todos de sua tribo: para provarem sua força, podem até capturar 

cobras e onças, mas têm que devolvê-las vivas à fl oresta. E, quanto 
àquele índio, diga a ele que colocarei fogo em sua língua na pri-
meira oportunidade... E depois lhe darei uma grande surra!”

Esta versão da história, tão fantasiosa quanto a de Abanã e 

sem desmentir em nada a dele, causava um impacto ainda maior 

do que este pobre guaianá poderia esperar.

— Por isso, só encontrei uma maneira de cumprir minha 

tarefa para ser reconhecido como guerreiro: construí uma arapuca 

e prendi uma onça, trazendo-a até aqui para que todos vissem. 
Agora, deixo em suas mãos a decisão a respeito da minha co-
ragem e do meu merecimento. Mas saibam que terei de soltar o 

bicho, hoje mesmo. Não vou fazer nada que enfureça o Curupira, 

como Abanã fez.
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Pronto. A sorte estava lançada. O conselho tinha uma men-
tira reforçando a anterior, só que visando tirar, da contada por 

Abanã, os seus venenos. Uma mentira que defi niria, sem nossa 
participação, o nosso destino.

A mim, só restava esperar. A reunião deles poderia ser 

rápida ou demorar vários sóis. Qualquer interferência era abso-
lutamente proibida, resultando em uma severa punição a quem 

a fi zesse.
Confesso que me sentia cansado daquilo. A prova à qual 

havia sido submetido, por todas as circunstâncias que a envolve-
ram, tinha ido além dos limites. Fora corajoso, entregara-me de 
corpo e alma ao objetivo que me impuseram, suportara o fato de 

ter sido roubado e depois machucado sem ter feito nada de mal... 

E ainda tivera de mentir para não criar uma confusão maior!

O justo Tupã que olhasse por mim, pois não me sentia dis-
posto a continuar lutando. Mesmo a visão de Japira me era nega-
da, por vontade de sua família – o que era mais provável – ou por 

decisão dela.

Minha cabeça já não funcionava direito.

Fui fazer companhia à minha onça. Esta, ao menos, tinha 

razões simples e lógicas para estar enfurecida na arapuca. Se 

pudesse falar, clamaria para ir embora dali, voltando para o seu 

recanto na fl oresta. E isso me deixava feliz: após comer todas 
as sobras de peixe que juntei e beber água, ela se recuperava 

rápido do ferimento, já conseguindo se colocar sobre as patas. 

Seus maiores problemas, a perda de bastante sangue e o cansa-
ço, começavam a ser superados. Quem sabe a onça me convi-
dasse para ir junto? Talvez me apresentasse ao Curupira. O de 

verdade, não o inventado...

Divagava a respeito da minha penúria quando os homens 
começaram a deixar a grande oca. Eles falavam alto e sorriam!
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O cacique foi o último a sair, vindo direto em minha di-
reção. Após um forte abraço, ele me deu as boas – e as não tão 

boas – notícias.

— Suas palavras foram bem recebidas pelo conselho. Nem 

precisei votar: todos concluíram que as suas atitudes, bem como 

as de Abanã, foram dignas de ótimos guerreiros. Não haverá mais 

provas para vocês: hoje à noite, os dois receberão sua primeira 

pintura no rosto e passarão a ser respeitados como adultos.

Meu pai ainda fez questão de me lançar uma piscada de 

olho antes de seguir em frente para contar tudo à minha mãe e 

iniciar os preparativos para a festa que aconteceria logo mais.

— Ah, trate de levar a onça daqui e soltá-la no mato. O 
Curupira deve estar esperando...

Cortei a maioria das amarras da portinhola. Dali a abri-la, 
bastou um puxão dado a partir da outra ponta de um comprido 

cipó que nela prendi. Tudo precisava ser feito de longe, para não 

assustar ainda mais o animal e sofrer as prováveis consequências 

de sua violência. Ao ver o pequeno espaço que descortinava o 

mundo livre à sua frente, a onça o transpôs como um raio. Ela 

tinha perfeita noção do caminho a seguir para voltar ao seu lar. 

A pata manca não a impediu de continuar correndo, desejosa por 

se colocar distante daquele lugar estranho e habitado por seres 

que lhe eram tão hostis. Já pequenina, prestes a ser engolida pelo 

mato, ela, então, parou e se virou, possivelmente para mirar pela 

última vez a paisagem de sua mais chocante aventura. Tive a im-
pressão de que ela olhou para mim, com raiva ou talvez agra-
decida pelo desfecho daquela história. Não saberia o quanto o 

desconforto e o medo que passara haviam sido importantes para 

colocar um ponto fi nal às caçadas de sua espécie pelos humanos, 
ao menos pelos guaianás. Mas sentiria os efeitos do novo tempo 
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que principiava para si e seus iguais, assim como seus fi lhotes e 
os fi lhotes destes.

Senti um aperto no peito com a partida da onça. Sem ela, 

teria chafurdado em uma derrota que poderia decretar uma fracas-
sada existência para mim. Devolver a liberdade era o mínimo que 

deveria fazer por ela.

Apoena veio ao meu encontro, agachando-se ao meu lado.
— Você fi cou mais feliz por ter capturado a onça ou por 

tê-la deixado ir embora?
— Não queria ter caçado onça alguma. Quase matei uma 

e prendi aquela outra, só porque estava quase morta. Onça não é 

bicho para ser caçado, pai...

— Vou contar uma coisa: a tarefa dada a você e a Abanã 

não foi caçar onça. Muito menos ir atrás de pele de cobra. Nem 

qualquer coisa parecida.

— Como?

— O conselho queria, na verdade, saber o quanto vocês 

eram corajosos, a ponto de aceitar o desafi o.
— Então, fi z papel de bobo?
— De jeito nenhum. O espanto dos homens do conselho 

foi uma das coisas mais engraçadas que já vi. Só não ganhou do 

pavor deles pela história que vocês contaram sobre o Curupira...

O desafi o para nos tornar guerreiros era apenas ir até a sel-
va! Isso me deixou completamente confuso.

— E sobre a prova que deveríamos trazer de que estive-
mos lá?

— Vocês trouxeram... Deram a palavra que fi zeram isso.
— Ahn?

— A própria palavra é o que existe de mais precioso para 

uma pessoa. Jamais deve ser quebrada, principalmente por uma 

mentira. Os outros precisam respeitá-la, não colocando em dúvida 
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o que lhe foi dito por alguém, senão acaba outra coisa muito im-
portante: a confi ança.

— Mas menti ao reafi rmar ao conselho aquilo que Abanã 
inventou sobre o Curupira...

— O que você fez foi colocar-se em risco para não prejudi-
car o outro índio. Isso também é muito bom. Além do mais, o que 

interessa se vocês estiveram em meio a cobras, capturaram uma 

onça e se encontraram com aquele ser da fl oresta? Nada, tendo 
em vista o que lhes foi proposto. Que vocês estariam expostos a 

perigos e, possivelmente, teriam que enfrentá-los, o conselho e eu 
já sabíamos. O que desejávamos saber é se deixariam ou não de 

encarar esses perigos.

As mulheres corriam afobadas por todos os lados, algumas 

formando grupos falantes, outras sozinhas, com tigelas repletas 

de farinha de mandioca recém-pilada, milho cozido, preparados 
fumegantes à base de pequenos animais, temperos e tudo mais 

que animaria a festa prestes a começar. No centro da capoeira, 

dois enormes veados, espetados em bambus, douravam ao fogo. 

Um vermelhão no horizonte anunciava que o dia se despedia e o 

manto da noite logo cobriria a aldeia.

Aos poucos, as pessoas foram sentando, até ser forma-
da uma grande roda. Assim que o cacique tomou seu lugar, 

meninas-moças surgiram saltitando, todas com uma varinha 
na mão, e passaram a dançar em volta da fogueira e a entoar 

a lenda do canto. A última delas entrou em seguida, pintada 
como se fosse um tamanduá-mirim, imitando os gestos do ani-
mal e seguindo em direção contrária. A moça-tamanduá, num 
momento em que a cantoria repentinamente cessou, escolheu 

uma das que portavam varinha e, de forma medida, disse a ela 

em tom melodioso:
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— Se eu segurar a varinha e dançar com ela, você terá um 

fi lho macho!
Então, a moça-tamanduá apanhou a varinha, começando a 

rodopiar. E a dona da varinha, externando muita alegria, acom-
panhou-a até que todas recomeçaram a dança e os cantos. Pouco 
depois, tudo se repetiu, menos quanto ao resultado. Ao esticar 

o dedo para outra varinha, a moça-tamanduá baixou a cabeça e 
fi cou imóvel, para fi ngido desespero de sua portadora.

— Terá uma fêmea, que será a mais linda fl or! Cante outra 
vez, para que tenha também um macho! – entoavam as demais. E 

tudo voltava a se repetir.

Ao lado de meu pai, torcia para que a agradável apresenta-
ção das moças não acabasse nunca. Japira estava entre elas, per-
mitindo que a fi xasse de modo indisfarçado, sem ter minha atitude 
notada pelos outros. Nem pelo desprezível Abanã, que também 

dividia comigo a honra de fi car próximo do cacique. Porém, não 
ser correspondido por minha amada, ao menos com um olhar fu-
gidio e um sorriso maroto como tanto esperava, mais aborrecido 

deixava-me, inseguro quanto a ainda ter lugar em seu coração.
Um bater ritmado em troncos ocos fez todos se cala-

rem. O momento chegara. Os guerreiros puseram-se à frente 
do cacique e começaram a bater os pés no chão, reclaman-
do o ingresso dos dois novos membros em suas fi leiras. Meu 
pai levantou-se e chamou para que Abanã e eu fôssemos até 
eles. Ali, um dos guerreiros destacou-se e molhou os dedos 
em uma cuia com seiva de jenipapo, passando o líquido ver-
melho no lado esquerdo de nossos peitos: isso signifi cava que 
nós recebíamos o direito de viver plenamente, como adultos, 

na tribo. Outro guerreiro seguiu-o, desta vez esfregando uma 
bolinha macilenta feita da semente ralada e fervida de urucum 

para deixar outra marca em nossos corpos, na mesma altura da 
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anterior, só que do outro lado e de cor preta: esta sinalizava 

que tínhamos a obrigação de morrer pela tribo.

Feito isso, os guerreiros abriram um espaço para que nos 

colocássemos entre eles. Finalmente, em fi la única e socando o 
chão com toda força, contornamos a taba para que todos vissem 

nosso orgulhoso garbo.
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Pensei que ela não desejava falar comigo. Enganei-me. Já 
bem entrada a noite, Japira fez sinal, de longe, para que fosse 

encontrá-la atrás de uma das ocas.
— Por que foi mau com Abanã? Ele disse a meus pais que 

você não quis ajudá-lo, dando-lhe as costas e fi cando sem nada 
fazer durante todo o tempo em que estiveram na fl oresta... Que 
vingança sem graça, a sua...

De apreensivo, senti-me bem chateado. Aquilo não era justo.
— Se acredita nele, não deveria estar aqui. Acho melhor 

voltarmos para a festa! Alguém pode sentir a nossa falta!

— Não... Espere! Ninguém virá: todos estão entregues ao 

cauim. Preciso ouvi-lo... Tenho muitas dúvidas...
Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Que 

culpa tinha ela, enganada pelas mentiras do irmão? O melhor se-
ria contar-lhe o que de fato acontecera, para que tirasse suas pró-
prias conclusões. Assim, passei a dizer tudo, recebendo em troca 

toda a sua atenção.

— A verdade é esta. Não escondi nada. Por tudo que fez, 

Abanã nem deveria ser aceito como guerreiro. Só não tenho como 

provar a você estas coisas...

Japira apertou os lábios e fi cou olhando para o alto, imagi-
nando algo.

— Tem sim, se você quiser! Mas não é preciso...

— Claro que é! Isso é muito importante para mim! Qual é 

a sua ideia?

— Abanã já bebeu tanto cauim que, a esta altura, está bem 

tonto. Você não percebeu a fala enrolada dele?

— Percebi...

— Então... Quando bebe demais, a língua dele não fi ca só 
esquisita... Fica solta! Volte para a festa e procure fi car atrás dele. 
Logo vou para lá também!
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— O que você vai fazer? Você não pode desmascará-lo na 
frente dos outros! Isso seria ruim para nós!

— Confi e em mim...
Com a chama da esperança ardendo no peito, retornei à 

capoeira, seguindo direto para a fogueira onde os grandes animais 

estavam assados. Cortei um naco de bom tamanho e aproveitei 

para divisar Abanã, o que foi fácil: quase sem força sequer para 

sustentar o pescoço, ele se encontrava sentado num canto sobre a 

pele que era minha, continuando a beber cauim e rindo sem parar. 

Estava sozinho, certamente porque ninguém se sentia disposto a 

suportar as falas e atitudes daquele ser embriagado.

Atrás dele, fi quei mastigando com prazer o alimento, o pri-
meiro daquele dia. Japira não tardou, ajoelhando-se ao lado do 
irmão e puxando conversa.

— Estou muito orgulhosa de você, meu irmão, agora, um 

guerreiro...

— Viu só? Sou um guerreiro... O melhor de todos...

— E o mais esperto, também. Você passou Yamiuna para trás.

— Yamiuna? Ele é um bobo...

— Acho que você deveria ter dado uma surra nele, lá na 

fl oresta. Se fosse valente como você, teria feito isso...
— Você acha que não o acertei? Claro que acertei! Olha a 

marca na testa dele!

— Irmão, você é mesmo muito forte... Pensei que tinha 

sido o Curupira...

— Curupira? Curupira coisa nenhuma! O Curupira correu 

de medo quando me viu! Quem bateu em Yamiuna fui eu!

— Ah, como gostaria de ter sua força... Além de bater nele, 

teria feito ele trabalhar para mim. E o obrigado a caçar a cobra, 

sob a ameaça de deixá-lo todo quebrado. Mas você não iria pensar 
em tudo isso... É muito novinho e ingênuo, ainda...
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— Novinho? Ingênuo? Sou um adulto! Sou um guerreiro! 

Saiba que obriguei Yamiuna a caçar a sucuri para mim, sim!

Japira concluiu que era hora de terminar a conversa. O efei-
to da bebida aumentava, tornando Abanã ainda mais intolerável.

Outra vez atrás da oca, minha sábia amada ria da estupidez 

do irmão e também de alívio, já que estava muito angustiada com 

aquela situação.

— Não foi Abanã quem me bateu. Isso me preocupa, Japira!

— Eu sei. Mas deixe tudo como está, por enquanto. E acre-
dite em Tupã: a verdade vai aparecer sozinha, você verá.

— Só tem uma coisa que preciso fazer... E o certo é que 

seja hoje! Você me ajuda?

— Claro! Conte-me o que é!
Contei, para novas gargalhadas de Japira. Ela tinha toda ra-

zão quanto a colocar o futuro nas mãos de Tupã. Mas ele, talvez, 

não se importasse em receber uma mãozinha...

A tigela com pimenta estava no mesmo lugar de sempre. 

Introduzi nela o pequeno e apetitoso pedaço de carne que havia 

levado e deixei-o mergulhado no líquido por alguns instantes. De 
tão forte que estava a iguaria, o cheiro que exalava da tigela já 

causava uma certa irritação ao nariz.

A outra parte do plano fi cou a cargo de Japira. Sorratei-
ramente, ela se aproximou do irmão, fi ngindo dar-lhe atenção. 
Ele nem notou que a moça estava ao seu lado, balbuciando pa-
lavras indecifráveis e olhando para o nada. A moça colocou o 

pedaço de carne junto a outros, que o recém-promovido a guer-
reiro enfi ava na boca de quando em quando, tratando logo de 
sair dali.

O urro que se seguiu deixou toda a tribo horrorizada, exceto 

para dois de seus membros, cada um num ponto da taba. Subitamente 
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curado de sua bebedeira, Abanã corria sem rumo, rodopiava, caía 

e tornava a se colocar em pé, segurando a garganta com ambas as 

mãos. A língua pendia de sua boca, deixando cair um fi o de baba. 
Alguém tentou segurá-lo, sendo rechaçado: o índio estava desespe-
rado ou furioso, ninguém era capaz de afi rmar. Talvez tivesse fi cado 
louco de repente, algo que se justifi cava ainda mais por sua atitude 
de abraçar uma árvore e pôr-se a lambê-la com sofreguidão.

O espetáculo só terminou quando tiveram a ideia de dar 

água ao coitado. Ele a bebeu em generosa quantidade, pouco a 

pouco, acalmando-se. Aí, apercebeu-se de seu estado, todo sujo e 
suando por todos os poros, assim como do papel ridículo que de-
sempenhara. Extremamente humilhado, correu em direção à oca 

de seus pais e desapareceu em seu interior.

As cenas impressionaram até meu pai, que mandou cha-
marem o pai do rapaz. Ele jamais teria tomado tal decisão se não 

considerasse aquele um grave acontecimento; e o outro não vi-
ria, se não achasse o mesmo. Desafetos declarados, apreciavam 

manter-se a distância um do outro.
A primeira medida do homem foi procurar Abanã. Entrou 

na oca onde o jovem guerreiro se escondera e lá passou um bom 

tempo, indo em seguida diretamente para onde se encontrava a 

pele. Ali, encontrou alguns pedaços de carne e os apontou como a 

causa de todos os transtornos.

— A carne foi envenenada! – decretou o índio. – E o res-
ponsável por isso é... Yamiuna!

Apesar de várias pessoas afi rmarem que nem estava perto 
de Abanã antes e durante da tragédia, deixei-me levar calmamen-
te até o pai dele, que me inquiriu:

— Que veneno você deu a Abanã?

— Nenhum! – respondi, pois o que havia lhe dado era pi-
menta, uma coisa bem diferente.
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— Então prove, comendo daquela carne!

Do pedaço apimentado, não restara nada. Dos outros, mor-
di um por um, comendo tudo com satisfação. O índio fi cou des-
concertado, mas uma voz tirou-o da situação difícil na qual havia 
se metido, desviando a atenção de todos:

— Foi o Curupira! Ele cumpriu o que prometeu, colocando 

fogo na boca do guerreiro! Abanã está amaldiçoado!

As palavras pesadas de um dos conselheiros da tribo sus-
ciaram outras, mais preocupantes ainda, de um ancião:

— Se ele foi amaldiçoado e andou entre nós, pode ter espa-
lhado a maldição para todos deste lugar!

Um profundo silêncio abateu-se sobre a aldeia. A maioria 
não estava entendendo nada. Isso foi logo resolvido por meu pai, 

que mostrou seu notório espírito de ponderação:

— Vamos resolver este problema amanhã. Que continue 

a festa!

No fundo, era exatamente o que se estava esperando. As 

alegres conversas logo voltaram, desanuviando o ambiente.
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— Embora tenha alguma coisa a ver com isso, não foi o pai 

de Abanã quem o atacou na fl oresta, Yamiuna. Sei quem foi... E 
já tomei providências!

Sem se mostrar abalado, Apoena me colocava a par de uma 

situação que deixaria qualquer um muito preocupado, senão em 

pânico. Alguns homens planejavam obter o controle da tribo, ele-
gendo um novo cacique. Motivo lógico para o conluio não havia, 

apenas a cobiça pelo poder. Mas a tática era bem defi nida, qual 
seja, desacreditar meu pai e seus mais próximos.

— Justo ou injusto o que eles querem, não importa. Um 

chefe tem que saber agir diante deste tipo de problema ou mostra 

que não merece a posição que ocupa.

Soube que o líder da rebelião era o tio de Abanã, o tal de 

Abacatina. Um índio que devia um favor a este último, por sinal, 
fora o pajem de meu rival na fl oresta, assim como o que me ataca-
ra. Ao saber da exposição que fi z ao conselho, a respeito do “en-
contro com o Curupira”, e ver o que ocorrera com seu protegido, 

este índio foi tomado por um terrível arrependimento, acreditando 

que os maus agouros o atingiriam. Daí a procurar meu pai para 

pedir perdão foi um pulo.

— Nem precisei puni-lo: de boa vontade e agradecido por 
não decretar sua morte, ele decidiu ir embora. Assim, nunca mais 

vai prejudicá-lo, nem a mim. E os rebeldes, sem ele, perderam um 
pouco de sua força: acho que vão sossegar por um tempo, deixan-
do que sigamos nossas vidas em paz.

Feia mesmo fi cou a situação de Abanã. Ele tanto plantara 
maldades e as regara com mentiras que, naquele ponto de sua 

vida, elas o enredavam como as trepadeiras fazem com as árvo-
res. O Curupira, ao qual dera vida em sua fabulosa história, estava 

ali para atormentá-lo.
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Raramente aquele índio saía da oca de seus pais e, quando 

o fazia, era na calada da noite, evitando expor seu rosto envergo-
nhado à tribo.

Satisfeito por não ter mais que suportar sua incômoda pre-
sença, passei a participar das atividades mais importantes do meu 

povo, entregando-me com alegria às muitas tarefas que me eram 
confi adas, em especial às que envolviam a vigilância do território.

Nas horas que me sobravam, corria para ver Japira às es-
condidas. Enamorados, queríamos anunciar para as nossas famí-
lias a intenção de nos unir de uma vez por todas, mas sabíamos 

que, diante do clima de ressentimento existente entre ambas, seria 

melhor deixarmos que apenas Tupã, os deuses das fl orestas e das 
águas testemunhassem nosso amor.

Atrás das montanhas e no rio-sem-fi m, bem longe do al-
cance de nossas vistas, nuvens negras formavam-se. Andando de 
mãos dadas pelos campos, jamais imaginaríamos que as duas for-
ças se uniriam para despejar os piores infortúnios sobre nós.
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Encarapitado em uma árvore e protegido por sua densa fo-
lhagem, espionava o movimento de um bando de tamoios que 

entrava em nossos domínios. Mantê-los sob vigilância constante, 
sabendo tudo o que faziam e, se possível, o que pretendiam, era 

fundamental para a segurança dos guaianás. Cada conversa inter-
ceptada, todo ajuntamento de guerreiros e os mínimos aconteci-
mentos em sua vasta taba mereciam nossa mais cuidadosa aten-
ção. Só assim, mantendo-nos um passo à frente deles, teríamos a 
mínima chance de defesa contra sua sanha belicosa.

Embora bem escondido, sabia que, se fosse pego, adeus 

vida. Seria imolado sem dó. O medo que sentia me ajudava na 

medida em que exigia o máximo de meus olhos e ouvidos. Che-
gava a tremer às vezes, confesso, mas aquele era o meu trabalho 

– fundamental para que meus irmãos de sangue tivessem uma 

possibilidade de futuro.

Eram sanguinários, os tamoios. Um inimigo, ou mesmo al-
guém de sua própria tribo, que cometesse uma falta qualquer, era 

submetido ao seu macabro ritual, sendo amarrado a um tronco 

e sofrendo toda sorte de humilhações. Por fi m, era morto, tendo 
suas carnes divididas e devoradas.

Em alguns lugares, havia um tipo de formiga que tinha 

como objetivo de vida consumir tudo o que podia: folhas, peque-
nos animais, até outras formigas. Onde prosperavam, o terreno 

tornava-se nu. Este ser voraz praticamente não encontrava preda-
dores pela frente. Se o tamanduá não fosse dotado de uma língua 

comprida e resistente, além de bom apetite e gosto em devorá-las, 
elas decerto acabariam tomando conta de toda a fl oresta. A mim, 
o tamanduá era mesmo um deus, transformado em animal só para 

controlar essas formigas.

Em meus pensamentos, comparava os tamoios às terríveis 

formigas: se lhes fosse permitido, acabariam com todas as outras 
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tribos à sua volta e, quando dessem fi m a elas, se voltariam contra 
si mesmos, devorando-se mutuamente. Havia um pouco de exa-
gero nisso, mas só um pouco: era fácil perceber que eles pareciam 

unidos por pura conveniência, apenas para fi carem mais podero-
sos. Tanto que não conseguiam manter-se em paz, voltados para o 
bem comum, o que tornava o terreiro de sua taba um permanente 

campo de guerra.

Havia uma divisão em nossa tribo? Claro que sim. Mas, 

entre os tamoios, cheguei a calcular pelo menos dez grupos dis-
putando o poder e com ideias diferentes sobre as atividades que 

deveriam ser priorizadas, cada um deles defendendo com unhas e 

dentes seus próprios interesses.

Aí residia a talvez única fraqueza dos tamoios, cujo deta-
lhamento fazia ao voltar para os meus. Eles não nos atacavam de 

uma vez – o que decretaria o fi m da bem mais pacata tribo que 
subsistia quase ao seu lado – simplesmente porque estavam muito 

ocupados com suas confusões internas.

Daquela vez, para meu espanto, as coisas estavam se dando 

de um modo diferente... Com uma apreensão ainda maior do que 

sentia normalmente, acompanhei a chegada do grupo de tamoios 

em sua aldeia. Esbaforidos, gritavam sem parar, exigindo a presen-
ça de seu cacique, pajé e outras autoridades, que logo os cercaram. 

Usando suas lanças para apontar na direção das elevações que divi-
diam nosso vale alto da encosta íngreme que dava no rio-sem-fi m, 
diziam que seres estranhos se aproximavam, vindos das águas.

“Deuses”, diziam uns. “Demônios”, contrapunham outros. 

“Surgiram em canoas estranhas, muito compridas e altas”, com-
pletavam outros mais.

Lembrei-me mais uma vez das formigas, vendo a balbúr-
dia que se instalou naquele ajuntamento de mais de mil seres. A 

mim, aquela movimentação era igualzinha à produzida quando se 
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cutucava o monte que construíam sobre as galerias onde viviam, 

fazendo-o desmoronar.
Aproveitei a situação para descer da árvore e tomar o rumo 

de volta. Não tinha mais o que fazer por ali, já que o amontoado 

de vozes as tornava incompreensíveis.

A reunião que tive com o cacique e o conselho foi bem 

mais calma que a protagonizada pelos tamoios. Nosso jeito de ser, 

pensar e agir era bem diferente, como se não tivéssemos qualquer 

raiz em comum em algum ponto há muito perdido no tempo. Os 

mais velhos ouviram o relato por inteiro, sem interrupções em 

nenhum momento. Como o silêncio permaneceu depois, meu pai 

concluiu que os outros aguardavam seu pronunciamento.

— Alguém precisa voltar à tribo dos tamoios e continuar 

vigiando. É importante que saibamos o que farão a respeito. 

Mas não Yamiuna: quero que ele vá até o rio-sem-fi m para tra-
zer mais informações.

Ninguém contradisse aquelas palavras, acatando-as. Ficou 
decidido, no entanto, que o assunto fi caria restrito aos presentes. 
Os guerreiros, por sua vez, acompanhariam as mulheres às planta-
ções, tomando conta delas. As crianças não poderiam mais sair da 

taba. Todas, medidas de pura prevenção, afi nal de contas, aque-
les acontecimentos eram estranhos e não se sabia quais seriam as 

suas consequências.

Não esperei muito para partir. Naquela mesma noite, des-
pedia-me de Japira, ganhando dela um cheiroso bolo de milho 
enrolado em uma folha, além de um carinho com seu nariz encos-
tando-se ao meu e um abraço apertado, tudo sendo mirado pelo 
olhar das estrelas, a cintilar de contentamento.

Na escuridão, subir as encostas e, principalmente, descer 

pelas pedras lisas do longo desfi ladeiro, era bastante perigoso. 
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Numa pequena distração, poderia rolar para o abismo, estatelan-
do-me. Era ajudado pelo conhecimento das trilhas, e seguia com 
certa rapidez, movido por uma irrefreável curiosidade.

A certa altura parei, estafado, certo de que, daquele lugar, 

teria uma boa visão do areal e das águas que o lambiam. Não pre-
cisava ir mais longe. Já escutava o ronco do rio-sem-fi m, sempre 
irado, mas que, ao contrário de causar temor, na ocasião, ajudou 

a embalar o meu sono.

Decepcionado, fi quei algum tempo tentando divisar algo 
sobre as águas, à frente do sol que subia no horizonte. Nada. Será 

que os índios tamoios haviam mentido? Não, isso era impossível. 

Mas, onde estariam os seres que tanto os assustaram?

Então, apercebi-me da estupidez que havia cometido. Os 
tamoios não usavam aquela trilha, que dava na antiga aldeia 

guaianá! Deveria ter ido mais para a direita e descido por outra 

trilha, a que levava à tribo temiminó. Nós não usávamos aquele 

caminho, por ter essa nação, rival da nossa no passado, extermi-
nado os guaianás que não se mudaram para o planalto. O hábito 

fez o tolo, como dizia minha mãe nas vezes em que, curumim, 

repetia um erro e me dava mal.

Foi penoso ter que superar outras das enormes pedras que 

formavam o paredão... Mas lá estava! As canoas ao fundo, para-
das bem além da arrebentação, nem se mexiam de tão grandes 

e pesadas. Não eram feitas de uma só árvore, como as nossas, 

mas de muitas delas. Chamava-me muito a atenção a altura das 
canoas, maior do que vários homens em pé, uns sobre os ombros 

dos outros. E mais ainda o que tinham em sua parte superior: des-
lumbrantes esteiras brancas, com um desenho no centro, estavam 

amarradas em longos paus e desciam por estes. Para que serviam, 

não fazia a menor ideia; para deitar, decididamente não eram.
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Dessas canoas saíam outras, dependuradas por cipós, reple-
tas de homens que aguardavam seu toque na água para começa-
rem a remar em direção à margem. Ali, outros já se encontravam 

e fi cavam aguardando-os até que se fez um considerável ajunta-
mento de pessoas nas areias.

Eles eram seres como nós, com pernas, braços, tudo igual, 

mas eram muito diferentes de nós, desde a cor da pele, muito 

branca, até a cara, coberta de pelos, como os macacos, dava 

medo! E as coisas estranhas que usavam para cobrir seus corpos, 

do pescoço aos pés, não tinham relação alguma com as vestes 

tecidas por algumas tribos bem ao norte da nossa.

Os seres só podiam ter vindo de um lugar muito mais dis-
tante, além do rio-sem-fi m. As falas antigas, guardadas por um 
longo tempo apenas por meu pai e, depois, também por mim, 

eram verdadeiras! Os tamoios tinham toda razão para estarem as-
sustados, pois eu também estava!

Dos temiminós, em cujo reduto se encontravam os estra-
nhos, uma parte mostrava-se bem feliz, ofertando a eles colares 
de contas, penas coloridas e peixes e aves assadas. Em troca, rece-
biam pequenas coisas – que não pude defi nir – pulando de alegria. 
Outra parte, ressabiada, permanecia escondida no mato, olhando-
-os com desconfi ança, arcos com fl echas prontas para serem dis-
paradas, nas mãos.

Lembrei da folha com o bolo de milho que Japira me dera, 

e passei a comê-lo, continuando a observar os acontecimentos. 
Queria levar mais informações à aldeia, mas nada vi.

Do meio para o fi m da tarde, os visitantes embarcaram em 
suas monstruosas canoas, seguindo para outras, mais monstruosas 

ainda, levando alguns temiminós com eles. Tudo voltaria a fi car 
calmo por ali, não fosse o gesto de um homem com um reluzente 

adorno prateado na cabeça: em vez de pegar com a mão um melão 
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que uma índia lhe trouxera, puxou algo que parecia ser uma lança 

muito fi na da cintura e espetou-a, fazendo com que os temiminós 
se afastassem, alarmados, pondo-se em posição de ataque. O ho-
mem percebeu rápido o engano que cometera, baixando a lança 

até deixá-la cair na areia. Os temiminós, então, voltaram a rir, não 
dando mais importância ao que se passara.

Comecei a subir a encosta, fi nalmente satisfeito com mi-
nhas investigações. A lança, extremamente afi ada, mostrava que 
os estranhos tinham uma temível força guerreira. Aquilo poderia 

representar um grande perigo se estivessem só fi ngindo que vie-
ram em paz...
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As árvores começavam a perder as folhas, os campos tor-
navam-se amarelecidos e os animais portavam-se com mais in-
docilidade em busca de caça para suportar o período de frio. Os 

antes considerados visitantes, em vez de irem embora após algum 

tempo, como se esperava, dedicavam-se a elaborar mais e mais 
construções sólidas e, em volta delas, esticar cercas. Algumas ca-
noas se foram, outras tomaram seu lugar. Nada, enfi m, indicava 
que partiriam: pelo contrário, eles demonstravam que iriam divi-
dir o lugar com os temiminós, senão tomá-lo.

A tribo daquele pedaço de margem do rio-sem-fi m já sen-
tia certo desconforto, começando a sofrer os efeitos do que se 

transformava em uma invasão. Os homens de fora passaram a 

interferir na liberdade de ir e vir dos legítimos donos do território, 

restringindo o acesso a certas áreas que antes ele usavam para 

caçar, pescar ou simplesmente caminhar. Além disso, alguns dos 

brancos incomodavam as índias e ameaçavam os guerreiros com 

suas lanças afi adas por qualquer motivo.
Notícias das más atitudes dos seres que vieram de longe 

não demoraram a chegar às tribos do planalto. A preocupação de 

que eles pudessem querer alastrar seus domínios transformou-se 
em terror quando suas primeiras expedições foram detectadas no 

alto da serra.

Na aldeia guaianá, as medidas de segurança aumentaram. 

Entre os que achavam ser benéfi co um contato amistoso, não 
acreditando no que falavam sobre o espírito mau dos brancos, e 

os que afi rmavam ser interessante atacá-los se chegassem mui-
to perto do nosso território, fi cou decidido que o melhor seria 
mantermo-nos a distância, observando-os com cautela até que 
fi cassem mais claras suas verdadeiras intenções. Mas não muda-
mos muito o modo de viver da tribo, cada um continuando com 

seus afazeres.
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Os tupiniquins também davam mostras de que pensavam 

da mesma forma. Mas os tamoios entraram em pânico: os guerrei-
ros pintaram-se para a guerra; e as mulheres fecharam-se em suas 
ocas, recusando os cuidados com as plantações.

“A fome é uma das causas mais comuns para o afl oramento 
da insanidade no seio de um povo”, afi rmou meu pai quando as 
queixas de furtos de víveres das nossas hortas começaram a fi car 
insuportáveis. Mesmo assim, ele pediu que nossa gente se resig-
nasse, racionando o consumo de alimentos; tudo para evitar um 

confronto no qual certamente seríamos os mais prejudicados.

Sua estratégia, no entanto, não deu certo. Os tamoios pas-
saram não só a pilhar nossas plantações com voracidade durante a 

noite, mas também à luz do dia, chegando a ferir alguns guerrei-
ros e mulheres em ataques furtivos. Com os apelos do estômago, 

os truques que usávamos para mantê-los afastados, como a pre-
sença do Curupira e a ideia de que éramos muito fortes e deste-
midos, foram esquecidos. Por isso, o cacique acabou cedendo à 

pressão do conselho e ordenou que os guerreiros se preparassem 

para responder à altura, acertando-os antes que ultrapassassem 
uma determinada área após o rio.

Pela primeira vez, vi-me envolvido em uma guerra. Fa-
vorecendo os tamoios estava a superioridade numérica, três 

para um; bem como o uso de recursos que detestávamos, como 

o curare, um veneno que colocavam na ponta de suas fl echas e 
lanças, tornando-as capazes de matar um oponente ao produ-
zirem nele pouco mais que um arranhão. Do nosso lado, con-
távamos com maior coesão, reforçada por um comando único 
e inteligente.

Tristemente, nosso objetivo era simples: fazê-los tombar, 
a não ser que pedissem clemência ou estivessem em fuga. Sabía-
mos que era tudo ou nada.
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Assim como acontecera em outros momentos de difi cul-
dade, gostaria de ter uma ideia antes de começarem os combates, 

diminuindo ou evitando a carnifi cina. Torci a cabeça para ver se 
saía uma, mas foi inútil.

Durante muitos dias e noites, fi z com que inúmeras fl echas 
zunissem, arremessei lanças e golpeei com minha machadinha 

até sentir os pulsos doerem. Levei vários corpos de amigos para 

descansarem no nosso vale dos mortos, desejando, às vezes, estar 

no lugar deles. Agarrei-me à imagem de meu pai, de minha mãe 
e de Japira para não perder a esperança de que aquilo iria acabar 

e voltaria a sorrir.

Tupã, de tanto que o importunei com meus pedidos, deve 

ter fi cado cheio de minha voz: como por encanto, sem o menor 
motivo aparente, em determinado momento, os tamoios recuaram 

e se enfi aram nos confi ns de seu território!

Aliviado e esgotado, entrei com os guerreiros de meu gru-
po na taba guaianá. Em seguida, chegaram mais grupos, mas fi ca-
mos esperando em vão por outros. O número de mortos naquela 
guerra havia sido grande. Trazíamos nos olhos, ao invés do brilho 

da vitória, o provocado por lágrimas.

Japira foi a primeira compensação que meu coração teve. 

Pela primeira vez, sem se importar com a opinião de quem quer 

que fosse e, consequentemente, com o que pudesse acontecer, 

veio correndo me abraçar. Depois, juntos, fomos ver minha mãe, 

encontrando-a igualmente bem. Finalmente, Apoena apareceu na 
entrada da oca, tentando dar um novo ânimo às nossas vidas:

— Vejo que nosso lar foi abençoado com uma fi lha...
No dia seguinte, o cacique esclareceu a toda a tribo o porquê 

da fuga dos tamoios, abandonando completamente a guerra. Ele es-
tava no local onde acontecera a coisa mais estranha que vira na vida.
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— Em companhia de meu grupo de bravos, contornei nos-
sos domínios, tencionando surpreender o chefe tamoio por trás. 

Não fui feliz, sendo cercado pelos seus homens sanguinários. Es-
tava pronto a largar as armas e me dar por vencido quando o som 

de um trovão ecoou. O primeiro entre os tamoios caiu de costas, 

deixando os demais aturdidos. Outros trovões não demoraram 

a surgir, fazendo com que mais dos nossos inimigos deitassem. 

Então, vimos de onde partiam os sons: eram de paus ocos, empu-
nhados pelos vindos do outro lado do rio-sem-fi m. Não sei se nos 
viram, mas o certo é que só apontaram aquilo para os tamoios, 

derrubando vários deles. Os que sobraram fugiram assustados, 

assim como nós. Mas decidi voltar depois que os brancos foram 

embora. Os tamoios que caíram, incluindo o chefe, estavam mor-
tos, com grandes feridas no peito!

A guerra terminou assim, sem vencedores ou vencidos 

como sempre ouvi dizer que acontecia, mas de uma maneira 

muito estranha. Meu pai não acreditava que os homens brancos 

estivessem acompanhando as batalhas e tivessem decidido nos 

ajudar. Eles mataram os tamoios com aquelas armas poderosas – 

então, para nós, sobrenaturais –, mas poderiam tê-las mirado em 
nossa direção. Estavam mais perto dos nossos contrários, apenas 

isso, mudando involuntariamente o destino de todos.

Havia também quem manifestasse opinião diferente: a de 

que os tamoios, de alguma forma, incomodaram os brancos e, por 

isso, foram atingidos por sua fúria.
Eram várias as coisas que precisavam ser explicadas, den-

tre as quais, algumas praticamente nem eram comentadas por 

puro medo. A referente ao “pau de trovão” ou “pau de fogo”, 

por exemplo. O certo é que, se quiséssemos dar um fi m às dú-
vidas, teríamos de vigiar os brancos, algo que sabíamos fazer 

muito bem.
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Nos dias da guerra, não vira Abanã sequer uma vez. Por 

esta razão, não nego que, ao saber de sua escolha como o guer-
reiro que iria se manter de olho nos brancos, fi quei apreensivo. 
Um “passarinho” me dizia que ele permanecera escondido o tem-
po todo, deixando de nos ajudar para não colocar em risco sua 

própria segurança, menos por medo e mais por egoísmo. Caso 

minha intuição tivesse fundamento, o envio dele corria o risco de 

se constituir em um erro.

Contra a enorme vontade que sentia, segurei a língua fi rme-
mente entre os dentes. Falar sobre isso com alguém iria resultar 

em algo, bom ou ruim, para mim mesmo. A acusação de covar-
dia que, com certeza, seria feita, colocaria aquele ser detestável 

em péssima situação. O castigo para isso, mesmo entre os pací-
fi cos guaianás, era a morte, já que ele era um guerreiro e deveria 
honrar a posição que ocupava. E se Abanã conseguisse provar, 

talvez arrumando um falso testemunho, que atuara nos campos 

de batalha? Aí, o punido seria eu. Além do mais, como fi caria 
meu namoro com Japira? Minha amada já havia me ajudado a 

desmascará-lo uma vez... Apesar disso, e mesmo conhecendo o 
caráter de Abanã, era irmã dele. Jamais se casaria com o respon-
sável pelo seu fi m.

O certo é que Abanã aceitou sua tarefa, seguindo para um 

descampado que fi cava nas proximidades da montanha, local em 
que os brancos construíram uma de suas ocas esquisitas, quadra-
das e de madeira. Era um ponto estratégico para eles: naquele lu-
gar, estavam a um pulo da íngreme descida que os levaria às mar-
gens do rio-sem-fi m, onde se estabelecia a maioria de sua gente e 
eram mantidas suas espetaculares canoas.

A olhar para a trilha que Abanã tomou, fi quei me pergun-
tando se ele entendia que, mais do que uma missão, havia recebi-
do uma nova chance de modifi car seu modo de pensar e de agir.
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“Uma nova chance... Poucos recebem presente tão valioso. 

Ele deve agradecer ao cacique por isso... E também a Tupã, por 

ter iluminado a mente de meu pai.”

Afora a preocupação quanto à presença daqueles estra-
nhos seres no planalto, a vida na tribo tornou-se muito boa. 
Os brancos não se aventuravam em nosso território, nem nas 

regiões vizinhas, preferindo caminhar para o outro lado. Os ta-
moios, acuados em sua taba, estavam bem enfraquecidos e ten-
tavam, lentamente, sem seu líder, se reorganizar. Os tupiniquins, 

assustados com tudo a que haviam assistido, simplesmente su-
miram de vista.

Que mais desejaria, além de passar longos períodos com a 

cabeça de Japira pousada no ombro, a afagar seus cabelos macios, 

e ouvir as histórias da nossa gente por sua voz fi na e melodiosa? 
Com certeza, mais nada.

— Você sabe como surgiu o joão-de-barro?
— Não...

— Numa tribo bem distante da nossa, há tanto tempo que 

se perdeu a conta, um índio de nome Jaebé quis selar seu amor 

por uma jovem, pedindo-a em casamento. Mas o pai dela não 
queria aprovar a união, achando que ainda não havia chegado 

a hora de a fi lha deixar a oca de sua família para constituir ou-
tra. Então, propôs um desafi o impossível a Jaebé, certo de que 
este desistiria de sua intenção de casar. “Você terá que provar 

sua força antes de levar minha fi lha com você!”, disse o pai 
dela ao rapaz. “Deverá suportar nove dias sem se alimentar, sa-
bendo que o último pretendente da minha fi lha morreu antes de 
completar o quinto!” Mas, para surpresa do outro, Jaebé aceitou 

imediatamente submeter-se ao desafi o. O pai da moça, sem pie-
dade, mandou que o rapaz fosse enrolado e amarrado em uma 
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grossa pele de anta, perguntando, a cada novo dia, se ele gos-
taria de desistir. A resposta era sempre a mesma: “Não!” Perto 

dali, sempre soluçando, a moça pedia incessantemente ao deus 

Lua que mantivesse seu amado vivo. Enfi m, o período da pro-
vação acabou, obrigando o pai da moça a soltar o rapaz. Ao ser 

desamarrado e desenrolado da pele, o rapaz pôs-se em pé com 
facilidade, como se houvesse fi cado ali, imóvel, apenas um pou-
quinho. Além disso, ele estava completamente limpo, cheirava 

a amêndoa e irradiava uma luz estranha, que foi aumentando, 

até que Jaebé transformou-se em um pássaro! Ao ver aquilo, a 
moça foi tomada pela emoção, também começando a brilhar e 

a ganhar asas. Então, ela voou atrás de Jaebé, indo morar numa 

casa de barro que ele construiu no alto de uma árvore. É por isso 

que este pássaro chama-se joão-de-barro.
— O que precisarei fazer quando pedir sua mão?

— Não sei... Talvez você precise se transformar em pássaro, 

também... Ou talvez fujamos, sem ter que pedir nada a ninguém!

— Você fugiria comigo?

— Se tentarem nos impedir de casar, fi carei esperando-o no 
início da trilha...

Nossa aldeia era pequena, sendo praticamente impossível 

que os segredos, por mais escondidos que fossem, não viessem à 

tona cedo ou tarde. Quando descobertos, costumavam trazer pro-
blemas para uma ou várias pessoas. Meu namoro com Japira foi 

uma rara exceção. O pai dela, levando-se em consideração que 
não apoiava o meu, sonhando com o surgimento de uma oportu-
nidade para participar de uma troca de poder e, com isso, obter 

algum tipo de vantagem para Abanã, preferiu calar-se ao saber 
das nossas intenções. Perfeito seria se dissesse sim à união, mas, 

ao menos, omitiu-se, em vez de dizer não.
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Para mim, e de acordo com as tradições guaianás, aquele 

era um sinal de consentimento. Marcamos a celebração de nosso 

casamento para o dia em que ela completasse dezesseis invernos, 

ou seja, logo no início da primavera, que se daria dentro de qua-
renta luas.

Mas outro assunto corria de boca em boca, jogando por 

terra a ideia dos conselheiros de que os assuntos tratados por eles 

mantinham-se totalmente sigilosos.
Fui um dos últimos a saber das desconfi anças das autori-

dades da aldeia em Abanã, até porque dedicava boa parte de meu 

tempo às atividades de proteção, andando fora de seus limites. E 

o tempo restante, passava inteiro com Japira.

Vamos aos fatos. No início, Abanã voltava a cada duas 

ou três luas de seu trabalho de vigilância dos brancos, contan-
do histórias horripilantes a respeito deles. Dizia tê-los visto 
maltratando os temiminós, açoitando-os com grossas fi tas de 
couro, para que carregassem enormes fardos nos braços pela 

encosta. Numa ocasião, chegaram a matar um guerreiro pelo 

simples motivo de este não ter entendido que lhe era exigido 

que buscasse água. Para piorar, deixavam à míngua aqueles fei-
tos de escravos, enfraquecendo-os a ponto de não conseguirem 
mais se levantar.

Abruptamente, seu retorno tornou-se mais espaçado e o 
tipo de relato que fazia mudou. Ele passou a dizer que os vin-
dos de longe mostravam-se muito bons com os índios que os re-
cebiam, dando-lhes presentes valiosos e ensinando-lhes muitas 
coisas úteis. Os temiminós é que os maltratavam, roubando cons-
tantemente seus pertences e querendo, em troca de uma mínima 

colaboração, que lhes ensinassem a “mágica para fazer o pau de 

fogo funcionar”. Evidentemente, os brancos recusavam-se, di-
zendo que não deveriam lhes oferecer um poder que poderia ser 
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usado para maldades e tinham que usar a força para ter de volta 

aquelas coisas, que os temiminós insistiam em lhes tomar.

Numa das vezes, Abanã mostrou ao conselho uma fer-
ramenta de cortar muito bonita, feita de uma espécie de pedra 

polida bem afi ada que não conhecíamos. De um prateado bri-
lhante, cortava praticamente qualquer coisa com facilidade. Ao 

ser perguntado como a conseguira, afi rmou que a achara nas 
proximidades da grande oca dos brancos, mas não soube respon-
der de maneira convincente quando, ao querer se fazer de mui-
to sabido diante dos mais velhos, disse que aquilo se chamava 

faca. “Eles a chamam assim... Ouvi-os chamando a ferramenta 
assim, diversas vezes”.

Eram essas as conversas que se ouvia nas rodas dos guer-
reiros, entre os anciãos e até nas reuniões das mulheres para 

a pilagem da mandioca e do milho. Apenas Abanã, ausente na 

maior parte do tempo, não sabia que suas informações estavam 

destacando-o na tribo, embora de forma bem diferente da que 
poderia esperar. Os sonhos de grandeza daquele guaianá leva-
riam a tribo à ruína.
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Diante das inúmeras especulações envolvendo Abanã que 
surgiam a cada dia, o conselho resolveu fazer, na próxima che-
gada do guerreiro, uma reunião aberta, no meio da taba. Quem 

quisesse, poderia assisti-la, mas sem interferir.
O jovem índio, naquela manhã sem sol, seguiu assustado 

para o centro do círculo formado pelos sábios da tribo, tendo que 

passar pela multidão silenciosa que se apertava em volta. Do pon-
to em que me encontrava, ouvia perfeitamente o que era pergun-
tado e respondido, sem ser notado. Ao meu lado, Japira esfregava 

as mãos, nervosa.

— Como pode ver, toda a tribo está preocupada com as 

informações que vem nos trazendo sobre os brancos, Abanã – ini-
ciou um dos conselheiros. – Tem algo novo a nos dizer?

A voz de Abanã, gaguejante, saiu como um fi o, causando 
irritação nos presentes.

— Tem receio de falar? A voz de um guerreiro é sempre 

fi rme! – gritou outro conselheiro, o mais velho de todos.
As palavras desafi adoras surtiram muito mais do que o efei-

to desejado. Sentindo-se ofendido, Abanã soltou imediatamente a 
língua, exagerando nas empáfi as.

— Não tenho medo de nada, nem de ninguém! Quem duvi-
da, que me chame para uma luta!

— Muito bem – disse um terceiro representante do conse-
lho, em tom conciliador, mostrando que os sábios da aldeia sa-
biam perfeitamente como interrogar uma pessoa. – Então conte-
-nos, valente guerreiro, o que descobriu sobre os brancos.

— Continuo dizendo que eles são bons, muito bons!

— Teve mais provas disso? – continuou o conselheiro que 

se mostrava mais calmo.

— Tive! Tive sim! Saibam que estive com eles!

— Como? – inquiriu meu pai.
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— Isso mesmo! Apresentei-me a eles e fui bem recebido. 
Aqueles que vieram do outro lado do rio-sem-fi m querem nossa 
amizade! Nada mais... A não ser umas pedras amarelas, que eles 

dizem precisar em sua terra!

— Conte mais sobre essas pedras... – perguntou um outro 

conselheiro, que sentava ao lado do primeiro que falou. – Temos 

pedras assim aqui? Como elas são? E servem para quê?

— Nunca vi uma por aqui, mas eles me mostraram. Parece 

uma pedra comum, só que é amarela e brilhante. Eles disseram 

que, em sua terra, derretem-na para fazer coisas como enfeites. 
Para nós, não servem para nada, mas eles prometem nos ensinar 

a aproveitá-las.
— Aproveitá-las? – emendou Apoena. – Eles não levariam 

todas essas pedras embora?

— Não! Onde se acha uma, é sinal de que existem muitas. 

Eles querem apanhar só um punhado, deixando todo o resto aqui!

— Se os brancos enfrentaram o rio-sem-fi m e passaram a 
humilhar os temiminós por causa dessas pedras, será que eles as 

querem só para fazer enfeites? Essas pedras não seriam mágicas? 

– colocou um conselheiro que até aquele momento mantinha-se à 
parte, ao sentir que era sua vez de perguntar.

— Não e não! – irritou-se mais ainda Abanã, exatamente 
como se desejava. – As pedras são mágicas coisa nenhuma! Os 

brancos apenas sabem como derretê-las para fazer enfeites que 
usam nos dedos e nas orelhas, além de vários utensílios como 

tigelas, que fi cam bem mais resistentes que as nossas, de barro. 
Sobre os temiminós, eles são preguiçosos, não querem ajudá-los! 
Só querem saber de se aproveitar dos presentes que lhes são da-
dos, sem dar nada em troca! É preciso dizer que, muitas vezes, 

os brancos têm que se defender, pois os temiminós cobiçam tudo 

o que eles têm e vivem atacando-os injustamente! Vejam como 
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estou com a verdade: eles me deram isto aqui para provar que me 

querem bem!

Somente depois que ergueu a mesma peça que chamou 

de faca e que havia apresentado ao conselho na reunião anterior, 

Abanã percebeu sua falha, ruborizando na hora.

— Devemos acreditar no Abanã que fala agora ou no outro, 

que disse ter achado isso que tem na mão?

— É... Acho que me enganei antes... Eles me deram.

Os conselheiros entreolharam-se, permanecendo propo-
sitadamente calados. Abanã tinha algo preso em sua garganta, 

prestes a ser vomitado. Foi o que fez, após alguns momentos 

de angústia.
— Digo a todos que os brancos são bons e têm muito a 

nos ajudar! Basta que nos ofereçamos para procurar essas pedras 

para eles! Além de tudo o que já falei, eles garantem que nunca 

mais precisaremos nos preocupar com nossos inimigos tamoios e 

tupiniquins! Eles nos mostrarão como exterminá-los de uma vez! 
Seremos os únicos donos de todas essas terras! Teremos tudo, só 
para nós...

— E se não quisermos isso? – interrompeu meu pai, com o 

rosto crispado de raiva.

Surpreso, Abanã não conseguiu responder. Balbuciando 

qualquer coisa, começou a recuar, empurrando as pessoas que es-
tavam atrás de si, até se ver na entrada da taba. Dali, gritou as pio-
res palavras que poderia ter externado e, ao me ver, fez menção de 

arremessar sua faca, sendo impedido por um ancião que, braços 

erguidos, colocou seu corpo entre nós. Mais ensandecido ainda, 

saiu correndo em direção ao mato, desaparecendo.

— Todos vão querer! Não demorará para você ser morto, 

cacique! Você e Yamiuna! Então, quando o chefe da tribo for o 

grande Abanã, todos vão querer, de um jeito ou de outro!
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Alguns guerreiros fi zeram menção de seguir o alucinado 
Abanã. Mas Apoena colocou-se em pé, erguendo a mão para que 
se contivessem. Ali já havia ocorrido tudo o que era necessário. A 

verdade estava posta.

— Abanã teve o que todos merecem, mas que poucos rece-
bem: uma segunda chance – disse o cacique a quem quis ouvi-lo. 
– Porém, não soube dar valor a ela, traindo sua gente. Não deve-
mos ir atrás dele em busca de vingança, senão nossos espíritos 

também poderão ser amaldiçoados. Deixemos que se vá... E que 

Tupã lhe dê uma boa morada junto àqueles que julga serem seus 

amigos. Ele não é mais um guaianá.

Aquele que deveria ser um de nossos mais importantes vi-
gilantes passou a ser a principal ameaça a ser vigiada. Meu pai 

mandou um guerreiro atrás de Abanã. Eçaí, um dos melhores ex-
ploradores guaianás, chamado assim por ter os olhos pequenos, 

sempre fora perfeito em todas as missões a ele entregues. Daquela 

vez, no entanto, ele não voltou no dia combinado.

Bem que preferiria ter fi cado na tribo, que passava por um 
difícil momento. O pai de Abanã falava à larga que o fi lho tinha 
razão, sendo uma estupidez a resistência a uma aliança com os 

brancos. Esta atitude, segundo ele, só impediria os guaianás de, 

fi nalmente, terem condições de aspirar a tornar-se uma grande 
nação, não precisando mais temer qualquer outra tribo.

Para piorar tudo, várias famílias puseram-se ao seu lado, 
opondo-se às decisões do cacique. Os principais argumen-
tos que usavam eram a morte de uma quantidade substancial 

de guerreiros na recente luta contra os tamoios; e o fato de 

que nossos inimigos só não conseguiram seu objetivo de aca-
bar com o restante, graças à ajuda inesperada que os brancos 

nos deram.
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Não havia, além de Eçaí, alguém em que meu pai pudes-
se confi ar tanto para investigar o que estava acontecendo. Por 
isso, de certa forma desgostoso, acatei sua ordem de procurá-
-lo e parti.

Para quem não estivesse acostumado a andar nas trilhas, a 

chegada ao reduto dos brancos levaria praticamente um dia intei-
ro. Cheguei em pouco mais da metade desse tempo, cortando to-
dos os caminhos possíveis e evitando parar por qualquer motivo. 

Tinha pressa, muita pressa, sentimento que escoou do meu corpo, 

levado pela fi na chuva que caía, assim que vi Eçaí.
Um misto de surpresa, dor e raiva tomou conta de mim, ao 

mirar o guerreiro amarrado a uma grossa tora espetada na terra, 

em frente à moradia dos brancos. Fatigado, ele praticamente não 

tinha mais forças para se manter em pé, fi cando suspenso por uma 
espécie de cipó trançado que lhe cortava os pulsos. Pensei em 

correr até lá para socorrê-lo, mas meu ímpeto foi freado por algo 
frio que apertou minhas costas. Era a ponta de um daqueles “paus 

de fogo”, empunhado por um homem que não parava de gritar, 

parecendo que ordenava para seguir em frente.

Obedeci o quanto pude entender sobre o que aquele homem 

esquisito, gordo e a bufar sem parar, queria. Em determinado pon-
to, levei um chute e caí de joelhos, sendo logo cercado por outros 

homens e amarrado junto ao outro guaianá. Todos gargalhavam, 

sabendo que, mesmo que me dispusesse a atacá-los, com os bra-
ços imobilizados não conseguiria fazer nada. Sem alternativa, fe-
chei os olhos e fi quei esperando pelo pior.

Não sei dizer quanto tempo passou. Os estranhos haviam 

ido embora, a noite tomara conta do lugar e meu corpo inteiro for-
migava, quando vi uma pequena tocha aproximando-se. “Agora 
é o fi m”, pensei. Mas não era: um ser diferente dos outros, com 
o corpo quase totalmente coberto de preto, acercou-se de nós e 
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pôs-se a cortar os cipós que nos prendiam. Ao ser separado do 
tronco, caí para o lado, fi cando prostrado na terra. As pernas não 
me obedeciam, nem os braços, parecendo que estavam mortos. 

Uma forte dor veio em seguida, fazendo com que soltasse gemi-
dos. O de preto correu a tampar minha boca com sua mão. Logo 

entendi que não podia fazer qualquer barulho, por mais que não 

estivesse suportando as pontadas. Assustado, apertava um dos 

lábios com os dentes, enquanto ele me olhava com ar de piedade.

A dor diminuiu um pouco e consegui me sentar. Queria 

descansar, mas o de preto passou a me puxar os braços, assim 

como os de Eçaí, apontando a mata e fazendo gestos afobados 

para que fôssemos embora. Procurei seguir sua ordem, mas meu 

companheiro, por ter fi cado amarrado por mais tempo, não dava 
mostras de que conseguiria se recuperar tão rápido. Certo de que 

não poderia deixar escapar aquela oportunidade, passei um dos 

braços de Eçaí em volta de meus ombros e levantei-o, pratica-
mente arrastando-o da frente da morada dos estranhos e embre-
nhando-nos pelo capinzal.

Tinha a estranha sensação de que deveria ir logo para a 

tribo, quase ouvindo minha mãe gritando meu nome pelo terreiro. 

Preocupado, tentava apressar o passo, mas Eçaí ainda andava com 

difi culdade e não podia deixá-lo ali, à mercê de todos os perigos.
A grande quantidade de marcas no chão, surgidas mais à 

frente, aumentou meus temores. Os brancos, decididamente, ha-
viam passado por ali pouco antes, seguindo na mesma direção. 

Não havia dúvida: Abanã havia convencido-os a ter diretamente 
com meu pai e os conselheiros ou, no mínimo, mostrava a eles o 

caminho. Pobre alma aquela que, na ânsia por poder, não se im-
portava em até destruir nossa gente! Nem tinha o discernimento 

de concluir que, sem os guaianás, ele não era nada!
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Com a melhora de Eçaí, fi nalmente conseguimos aumentar 
nossa velocidade, chegando aos limites da aldeia antes que se fi zes-
se noite novamente. O conhecimento do local nos ajudava bastante: 

sem fi carmos expostos em nenhum momento, avançamos até que 
tivéssemos uma boa visão da taba. Mas... Ela estava vazia!

Nem nossos familiares e companheiros, nem os terríveis 

brancos. As ocas e a capoeira encontravam-se num silêncio tão 
grande que era possível ouvir os pios dos pássaros do outro lado, 

ao longe. O que teria ocorrido?

Entramos na aldeia. Aqui e ali, vimos algumas manchas de 

sangue meio ressecado. Isso, mais a constatação de que as ocas, re-
mexidas em seu interior, haviam sido saqueadas, deixava claro que 

uma luta havia sido travada. Porém, não se via um corpo sequer!

— Se aconteceram mortes aqui, foram poucas, jovem Ya-
miuna. O que viemos procurar não está aqui... E acho que sei para 

onde ir.

Eçaí era esperto. Sem dizer mais nada, saiu correndo pelo 

campo, rumando para um dos rios que usávamos para pescar. 

Atrás dele, meu coração vinha à boca, pouco pelo esforço em 

não perdê-lo de vista e muito pela expectativa quanto ao que 
iríamos encontrar.

Os piores pensamentos insistiam em tomar conta de mim. 

O que teria acontecido com o pacato cacique Apoena, meu pai, e 

também com minha mãe e Japira? Qual o paradeiro dos irmãos 

da tribo?

De repente – as pernas sendo riscadas pelos fi letes de capim 
conforme avançava em desvario –, me senti só. Corria o quan-
to podia... Possivelmente, para chegar a lugar nenhum. Aqueles 

campos, as fl orestas, o sol morno que descia no horizonte, tudo 
não me parecia belo como antes. O território guaianá transforma-
ra-se em um enorme buraco no qual cairia a qualquer momento 
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para nunca mais sair. O vale onde repousavam os nossos mor-
tos fi cava do outro lado, e talvez devesse ir para lá. Ao menos, 
deitaria no lugar apropriado, não permitindo que minha alma se 

perdesse e passasse a vagar pela escuridão em busca de uma com-
panhia amiga.

Um profundo desgosto, regado a medo, me consumia. O 

corpo ressentiu-se logo, respondendo com pontadas de exaustão 
na barriga. Não queria mais correr. Deixei-me cair para a frente e 
ali fi quei, com a cabeça recostada na terra.

Ao contrário de mim, Eçaí não havia perdido as esperan-
ças, vindo rápido em minha direção e me levantando.

— Vamos! Nem tudo está perdido! Mas Tupã não nos aju-
dará se não fi zermos a nossa parte!

Admirado com a força daquele guerreiro, plenamente re-
cuperado das agruras que passara nas mãos dos brancos, ganhei 

um pouco de ânimo, respirando fundo e reiniciando a jornada. De 

onde ele tirava seu otimismo, sinceramente não sabia, mas ele o 

transmitia a mim, não deixando que me entregasse.

Muitos passos à frente, o rio apareceu. Alguns pássaros ain-
da voavam sobre as águas, descendo para dar suas últimas bicadas 
do dia e, assim, matar a sede, para depois reunirem-se à maioria 
que já se encontrava nos galhos das árvores para o sono da noite.

— Eles não estão aqui, Eçaí! Os brancos mataram todos! 

Somos os últimos!
Bem mais calmo, Eçaí sentou ao meu lado, pedindo que 

me mantivesse quieto e esperasse. Seu rosto mostrava uma cer-
teza da qual eu não compartilhava. Para mim, o destino tinha 

preparado um terrível desfecho à nossa gente. E, pior ainda, para 

os dois guaianás restantes, que haviam sido deixados para trás 

somente para sofrer com todos os acontecimentos, sem nada po-
der fazer.
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Pus a cabeça entre as pernas e ali fi quei, olhos fechados, 
torcendo para sentir a picada mortal de uma cobra ou o som de 

trovão de um pau de fogo dos brancos, o que terminaria com 

aquela punição que julgava muito errada. Para completar, os sons 

que Eçaí emitia constantemente, chamando, por meio da imitação 

de aves, os guerreiros guaianás que deveria saber não estarem em 

lugar algum, só me irritavam.

Meu companheiro estava certo e, eu, errado. Um assobio 

seguido por um arrulho, e nada. Outro obteve a mesma ausência 

de resposta. Outro mais e... Uma forte mão apertou meu ombro. 

Tupã apiedou-se de mim. Às minhas costas, em pé, meu pai sor-
ria. Pulei, abraçando-o e chorei. Alegremente, voltei a ser o curu-
mim Yamiuna.
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Na pequena clareira, mesmo sem ter a luz de uma fogueira 

para ver nitidamente os rostos de minha mãe e de Japira, conforto 

desprezado para não denunciar nossa presença, pus-me entre ambas 
e, segurando suas mãos, fi quei me deliciando com seu mútuo e de-
senfreado falatório, recheado de perguntas, respostas, risos e choros, 

uma mistura que soava extremamente agradável, já que vinha daque-
las bocas doces. Atenta ao que ocorria, a mãe de Japira permanecia 

resignada num canto: fui até lá e a trouxe para junto de nós.

Do que pude entender, os brancos foram avistados ainda 

bem longe, dirigindo-se para a aldeia. Por isso, houve tempo para 
os guaianás pensarem em alguma solução. O cacique descartou a 

possibilidade de enfrentá-los, afi rmando categoricamente que nos-
sa gente seria dizimada com facilidade. Decidiu, isso sim, levar 

as mulheres, crianças e anciãos a um local seguro. Alguns foram 

contra, em especial o pai de Japira e os homens que faziam parte 

de seu círculo mais próximo. Dessa forma, a maior parte da nossa 

gente seguiu meu pai e o restante, alegando que não era correto 

abandonar o território até então duramente mantido, preferiu fi car 
e enfrentar a situação de frente. Enfi m, cada um teve oportunidade 
de tomar seu destino nas mãos e fazer dele o que bem quisesse. Só 

a mãe de Japira veio um tanto quanto forçada, aceitando esta con-
dição unicamente com o intuito de dar proteção à fi lha.

O mais interessante é que, mesmo tendo deixado de lado 

seu orgulho como guerreiro, evitando um confronto em função 

da segurança dos outros e ouvindo deles insinuações a respeito de 

sua coragem, a atitude sensata de meu pai era elogiada por todos 

na clareira! Mas ele se mantinha preocupado com os que foram 

contra sua ideia e externaria isso ainda naquela noite.

— É preciso que alguém vá até a aldeia e veja o que aconte-
ceu aos nossos irmãos. Como isso é muito perigoso, esse alguém 

serei eu.
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— Não, pai. Deixe que me coloque em seu lugar.

— De forma alguma! Você já enfrentou muita coisa: agora, 

deve fi car aqui e descansar um pouco.
— Está bem: vamos juntos!

O cacique ainda teimou um pouco, mas acabou sendo con-
vencido com minha argumentação de que gostaria de ter uma nova 

conversa com ele, como fazíamos quando eu era um curumim.

— Não gostaria que viesse, fi lho, porque devo ir um pouco 
além da aldeia. Além disso, é possível que não haja nada de agra-
dável para ser presenciado.

— Compreendo... Eçaí e eu vimos um pouco de sangue no 

terreiro da taba. O pai de Japira e os que fi caram com ele podem 
ter sido mortos...

— Então, você sabe sobre o que estou falando...

A aldeia estava como a havia visto da última vez. Meu pai, 
que tinha tanto apego a ela, atravessou-a direto, sem parar para 
verifi car seu estado. Procurava pistas, fazendo um sinal para que 
o acompanhasse assim que deu com uma.

Andamos sobre as pegadas dos brancos, entrando no terri-
tório dos tamoios, escalando uma montanha e cruzando rios, até 

que o resoluto cacique deu-se por satisfeito. A certa distância, um 
grupo considerável de brancos formava uma roda em torno de 

uma fogueira e discutia acaloradamente, usando palavras incom-
preensíveis. Ao lado deles, recebendo golpes de uma fi ta com-
prida de couro que eram desferidos por um outro branco, Abanã 

levantava fardos que pareciam bem pesados e empilhava-os em 
outro lugar. O traidor sentia o gosto amargo da traição.

Apesar de tudo, Abanã era um guaianá. De repente, olhou 

direto em nossa direção, detectando nossa presença. Então, co-
meçou a gritar para que os brancos viessem atrás de nós. Estes, 

porém, nada entenderam, e o algoz aumentou o ritmo dos golpes 
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em suas costas para fazê-lo se calar. Nem os brancos acreditavam 
mais nele.

Meu pai baixou a cabeça e fi cou assim durante algum tempo.
— Não desejo isso para Abanã. Não desejo isso para ninguém.

Quieto, pensei em Tupã. Pedi a ele que ajudasse aquele ín-
dio que se fez meu rival a escapar de sua impressionante desgraça.

Não! Deixar a solução para aquela situação unicamente 

nas mãos da divindade era pouco. O sofrimento de Abanã era in-
concebível. Teria que dar um jeito de livrá-lo, mesmo que colo-
casse em risco minha própria liberdade. O merecimento dele não 

importava, mas sim a minha atitude diante do que ocorria. Faria 

algo, mais do que por ele, por mim mesmo.

— Pai, vou até lá!

Apoena fez cara de poucos amigos. Depois, compreenden-
do minha necessidade de manter a consciência limpa, recomen-
dou que aguardasse o momento certo para agir.

Os brancos resolveram comer e passaram também a beber. 

Aquele que batia em Abanã reuniu-se ao grupo. O guaianá, com 
as mãos amarradas, fi cou à parte, sentando ao lado de uma árvore 
e ouvindo o vozerio e as risadas que se tornavam cada vez mais 

altos. A oportunidade era aquela.

Vagarosamente, para não chamar a atenção, passei ao lar-
go dos invasores e, deitado, coloquei-me atrás de Abanã. Nem 
ele me viu, só percebendo minha presença ao sentir que os cipós 

eram desatados de seus pulsos. Fiz um sinal para que se mantives-
se em silêncio, terminando minha tarefa e, em seguida, puxando-
-o para que corresse dali.

Mais esperto que de costume, Abanã não se fez de rogado 

e disparou para um dos lados, enquanto fui em direção ao escon-
derijo de meu pai. Já perto dele, alguns sons de trovão ecoaram, o 

que nos fez desaparecer defi nitivamente.
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Nunca mais veria o índio que sempre sonhou em ser caci-
que, não se importando com os meios a serem empregados para 

colocar em volta do pescoço o colar de dentes de jaguar. E ele 

escolheu os piores, muitos deles para me atingir, achando que 

este curumim, companheiro dele em alegres brincadeiras como 

a de imitar guerreiros em batalhas, era o maior empecilho para 

atingir seu objetivo. Mais fácil teria sido ele perguntar se eu de-
sejava o posto mais alto da tribo: teria lhe dito que não, e pronto. 

Tudo estaria resolvido, de forma que ele não precisaria se meter 

em tantas encrencas, até não ter mais como sair delas. Daque-
le momento em diante, Abanã vagaria sozinho pelo mundo, em 

busca de um lugar que o acolhesse. Mas talvez jamais fosse fe-
liz, se não encontrasse a pureza que esquecera bem longe, no 

seu passado. Ele colocara uma pedra sobre sua existência... Uma 

inútil pedra amarela.
— Ele foi, é e sempre será meu inimigo, pai. Isso me deixa 

muito chateado.

— Mas você nunca foi inimigo dele. Abanã manteve os 

punhos fechados, enquanto você lhe estendeu a mão. Seu coração 

não vai cobrá-lo por não ter feito a sua parte. O que mais importa?
O retorno ao nosso refúgio ainda seria mais triste. Ao 

contornarmos novamente a aldeia, pelo outro lado, vimos os 

corpos do pai de Abanã, de seu tio Abacatina e dos homens que 

com ele fi caram. Não pudemos levá-los para o vale dos mor-
tos, mas os livramos da sanha dos urubus e outros animais que 

já se acercavam deles, colocando-os em uma vala e cobrindo 
tudo com folhas, galhos e a terra fofa que achamos por perto. 

Depois, com os braços abertos, imploramos a Tupã para que 

seus espíritos não fi cassem vagando eternamente pela escuri-
dão, mas fossem conduzidos alegremente à taba habitada por 

nossos ancestrais.
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— Yamiuna, acho que sabe o que devemos fazer. Esta terra 

já não nos pertence.

O bom Apoena tinha razão, mais uma vez. Não precisava 

dizer mais nada, eu o compreendia perfeitamente. Nós também 

precisávamos dar um novo rumo às nossas vidas, seguindo para 

outros campos.
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Um ancião, afi rmando que não deixaria a terra dos ances-
trais, fi ncou pé e se propôs a reerguer a taba, fazendo todo o pos-
sível para que os dias de felicidade nela vividos voltassem. Algu-
mas famílias deram razão a ele e também fi caram. Há pessoas que 
são assim: não conseguem enxergar a hora de mudar, mesmo que 

todos os sinais surjam diante de seus olhos, fi cando apegados a 
uma realidade que já não existe mais.

Assim, éramos cerca de sessenta guaianás, seguindo para o 

sul sem olhar para trás. No meio deles, de mãos dadas com Japi-
ra, acompanhava a mudança da paisagem e do clima. Estávamos 

mudando de território e de vida. Talvez fosse esta a sina guaianá.

Ao longe, avistei um pequeno grupo de homens de preto. 

Eles acenaram para nós, fazendo com que entendêssemos algo 

muito importante: nem todos os homens eram iguais, mesmo en-
tre aqueles que vieram de longe.

Diante daquela cena inesperada, sorri por dentro. Não foi 

um sorriso de orgulho, tampouco de desdém, mas apenas um 

sorriso mostrando que estava otimista quanto a permanecer na 

luta pelo aprendizado que iria me ajudar muito, assim que fosse 

concluída minha jornada por este mundo e seguisse para outros 

campos. Nada levaria para a outra vida além dos ensinamentos 

assimilados: nem a oca rica, nem o arco mais resistente e fl exível, 
nem as fl echas cujas pontas procurava afi ar com esmero, nem o 
corpo... Nem o ar que engolia desde que nasci, arrancado de mim 

sem que o quisesse – num longo e defi nitivo suspiro – no último 
momento. E, para aprender, tinha que continuar me esforçando, 

sem deixar que as marcas do passado me prejudicassem. 

Em outra terra, seria um Yamiuna mais preparado que o de 

outros tempos para o melhor e o pior, é verdade. Meu jeito de ser, 

no entanto, não mudaria. Passaria isso para meus fi lhos, de forma 
que também se entregassem à missão de viver e deixar viver em 
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paz, sem se arrependerem de qualquer um de seus atos. Sim, os 

ensinaria a não nutrir sonhos que pudessem se transformar em 

pesadelos para eles e para outras pessoas, nem a querer aquilo que 

não valia a pena ter.

 Naquela noite, a lua se mostraria como uma bola enorme, 

brilhando orgulhosamente no céu. Tupã estava sem fome...

FIM
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Diz a história que os guaianás habitaram, inicialmente, al-
gum ponto do litoral, naquela que fi cou conhecida, à época do des-
cobrimento pelos portugueses – no início do século XVI –, como 

a Capitania de São Vicente. Em algum momento, possivelmente 

como resultado de confl itos com os índios temiminós, subiram a 
serra e passaram a residir no planalto, colaborando com os jesuí-
tas na fundação da cidade de São Paulo de Piratininga. Mas parte 

de sua população mudou-se dali para o sul do Brasil, a maioria 
para o Paraná e Santa Catarina, onde, até hoje, encontram-se al-
guns de seus remanescentes, conhecidos como Caingangues.

Sabe-se também que, além das chegadas para colonização 
do Brasil e catequização dos silvícolas aqui existentes, muitas 

naus aportaram com o objetivo de explorar os recursos naturais 

do território, incluindo o ouro. Para isso, houve a tentativa de 

escravização dos nativos, cuja resistência resultou em inúmeras 
mortes, principalmente destes.

Para fi nalizar, embora ofi cialmente o Brasil tenha sido des-
coberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500, 

alguns afi rmam que ocorreram outras visitas a estas partes muito 
antes, sem o objetivo de conquista. Verdade ou não, quem sabe? 

Mas isso é outra conversa.
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Yamiuna nasceu no momento em que Tupã engoliu a Lua.

Para alguns, sua chegada foi motivo de alegria.

Para outros, o prenúncio de desgraças para a tribo.

O que será deste guaianá, vivendo uma realidade 

construída em torno de crenças, temores e grandes 

desafi os? Acompanhe suas aventuras, entrando em contato 
com seres sobrenaturais como o curupira e o caipora, por 

meio das diversas lendas que nos legaram os primeiros 

habitantes de nossa terra, pessoas de hábitos diferentes, 

mas dotadas de muita inteligência e sensibilidade.
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