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Prefácio à 
Segunda Edição

Na superfície, Café pro Santo é uma 
história de um menino que, em busca de seu nome perdi-
do, se torna adulto; uma viagem, literal e figurativa, de 
amadurecimento e de superação de traumas da infância 
na construção de uma pessoa emancipada.
 Passaram-se mais de seis anos desde que Leonardo 
me enviou o primeiro rascunho bruto desta obra. Desde 
então, o mundo mudou intensamente. Tornou-se algo que 
seis anos atrás certamente pareceria ficção ao autor da 
primeira versão de Café pro Santo. Nesse período, como 
personagem de nosso tempo, o autor desta obra, assim 
como seu leitor, também sofreu alterações.

Se naquele primeiro rascunho, Leonardo já flerta-
va com uma visão crítica à preponderância do estrangeiro 
sobre o nativo, do global sobre o local, havia deslizes na 
narrativa que caíam nesse mesmo colonialismo que a revi-
sitação de figuras do folclore nacional parecia condenar.

Na reescrita da obra, Leonardo abraça essa crítica 
ao neocolonialismo cultural com maior coerência, elimi-
nando as referências europeias que, paradoxalmente, 
saíam da boca de personagens folclóricos locais. Agora, 
ao contrário, eles a todo momento resgatam e homenagei-
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Jardim/MS, agosto de 2020.

Joaquim Basso
(antigo e persistente amigo do 

autor, revisor da primeira edição de 
Café pro Santo).

am a cultura nativa da América do Sul, celebrando os 
povos originais dessa terra de maneira mais consistente e 
intencional.

Nessa nova abordagem, a obra ganha um subtex-
to mais complexo, com camadas para além da jornada 
fantástica do protagonista. Agora, é possível compreen-
der Café pro Santo como uma alegoria da luta de 
de(s)colonização, uma representação de desagravo da 
cultura nativa contra uma força dominadora ocidental.

Além disso, o autor, mais conscientizado das desi-
gualdades que o circundam, ajusta a ótica conferida sobre 
questões raciais e sobre as consequências da escravidão no 
país, cujo fardo atinge até hoje nossa sociedade. Nesse 
contexto, o personagem Perê ganha uma linguagem pró-
pria e assume uma posição de resistência perante sua reali-
dade.

Ainda assim, esse aprimoramento da obra talvez 
não fosse razão suficiente para sua reescrita, pois, se fosse 
apenas por isso, todas obras poderiam ser sempre melho-
radas.

Contudo, a meu ver, um aspecto que se revelou 
realmente problemático na primeira versão é o tratamento 
dado a questões de gênero. No original, as mulheres eram 
retratadas por suas características físicas e sedutoras, 
sempre dotadas de intenções eróticas, em uma cisão assi-
métrica e sexista entre os personagens. Esse retrato não se 
coaduna com nosso tempo e tampouco com as demais 
obras do autor, extremamente conscientes (e até mesmo 
ativistas) das questões de gênero.

 Afora isso, o autor lapidou seu estilo literário, 
resultado de suas intensas leituras nos últimos anos, o que 
o levou a eliminar redundâncias e desnecessárias erudi-
ções.

Tudo isso justifica a reescrita de Café pro Santo, 
que confere uma camada adicional ao texto: tal como o 
protagonista da história, o próprio autor amadureceu. 
Como aquele personagem, em certo sentido, a revisão 
desta obra exprime a aventura também de Leonardo em 
busca da salvaguarda de seu nome.
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Prefácio à 
primeira Edição

Falar sobre livros, principalmente para 
quem gosta de viver envolta por eles, não é uma tarefa 
difícil. Transmitir o que se sentiu ao ler uma nova obra 
também não me parece tarefa hercúlea. Porém escrever a 
introdução do primeiro romance de seu companheiro de 
vida é mais custoso do que parece à primeira vista!

A ideia de Café Pro Santo surgiu antes mesmo de 
seu título; o Leo é um apaixonado pelo folclore nacional e 
há muito desejava escrever algo sobre o mote. Mas não 
para fazer mais do mesmo, aquele folclore infantil e estig-
matizado, como outros autores nacionais sempre apresen-
taram, mas sim aquele que tira o fôlego, que abala as 
estruturas do lugar comum e do pensamento ordinário! E 
como ele mesmo diz, quando se abre a deixa para que uma 
criatura sobrenatural apareça, você oportuniza o apareci-
mento de todo um mundo mágico...

E é esse desejo do novo que encontramos concre-
tizado na presente obra: mitologia brasileira (se é que 
posso utilizar a expressão), misturada ao mais genuíno 
clima de Mato Grosso do Sul, na riqueza cultural do Cen-
tro-Oeste nacional. Criaturas mágicas, com toda a verve 
que esse adjetivo sempre deve evocar. Literatura fantástica 

 regada a perdas, buscas no escuro, descobertas, cresci-
mento e claro, muita magia e café!

Campo Grande/MS, março de 
2014.

Anny Santana Dantas
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“E um santeiro,
Milagreiro
Prevê a dor
De terceiros
E diz que a vida
É feita de ilusão”
(Milagreiro, Djavan)
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NUNCA REVELE seu nome verdadeiro e nem confie 
em desconhecidos que chegam com as águas da chuva. 
Mesmo quando se tratar de promessa milagrosa.

Olha, aprendi essa lição muito cedo e de uma 
maneira, diga-se assim, de ideia alertada, bem dolorosa.

Que eu me lembre, se eu me lembro bem, pois eu 
acho que me lembro. As coisas mágicas em minha vida 
principiaram um pouco antes da hora do almoço, em um 
tempo em que eu ainda era criança. 

No começo do fim da minha infância:
O calendário indicava inverno, mas era como se 

fosse verão. Sem o menor pudor o sol vomitava calor sobre 
as cabeças dos habitantes da cidade. Eu era uma dessas 
cabeças e estava em um transporte público, que cruzava o 
centro da cidade e me deixava a poucos metros da porta de 
casa. Em um bairro quase remoto, não fosse a linha de 
ônibus. Era terça-feira, ou quarta-feira, talvez sexta-feira.

Tanto faz.
Desci do ônibus e corri para casa.
Chegando em casa, percebi que a porta estava 

com a maçaneta quebrada. Lá de dentro não vinha cheiro 
de almoço, vinha um cheiro esquisito. Parecia o cheiro de 
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 rio onde despejam esgoto. Empurrei a porta bem devagar, 
tentando não fazer barulho.

Vai que tenha entrado ladrão, eu pensei enquanto 
suava frio.

Atravessei a porta e o cheiro estava pior, mais 
podre, quase insuportável. Deixei a mochila em um canto 
da sala, tirei a camiseta e a utilizei para tampar o nariz e 
conseguir respirar. Pisei em algo viscoso. No chão uma 
poça de um líquido vermelho formava uma trilha macabra 
que terminava na sala de televisão. Pressionei a camiseta 
com mais força, comecei a tremer involuntariamente e a 
querer chorar. 

Quando cheguei na sala eu vi um anjo. A pele dele 
era branca, quase mármore, e as asas eram negras como o 
carvão. Os olhos eram dois buracos negros que, quando 
me entreviram, sugaram toda minha força de vontade.

Sob suas asas de morte repousavam inertes os 
corpos de meus pais e irmão. 

Ele sorriu com dentes de ouro e presas de marfim.
Eu não reagi. Não consegui.

 O anjo apontou um dedo afilado e cheio de anéis 
de ouro para mim, depois o levou até sua boca e fez um 
gesto de silêncio.

Bateu suas enormes asas e desapareceu.
Na minha casa restava eu, ainda vivo, e minha 

família assassinada por uma criatura celeste. 
Estrangeira.
As paredes e os móveis repaginados com sangue.
Em meu coração um sentimento terrível demais 
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 para descrever.
 – Diga u sí nome – uma voz estranha falou.

Com o coração querendo sair pela boca, virei a 
cabeça para identificar o locutor. Temia que fosse o anjo 
voltando para me matar. Mas era um homem negro, ves-
tindo um chapéu-coco preto e roupas impecavelmente 
brancas.

– Diga u sí nome – repetiu.
 – Não consigo. Não lembro qual é o meu nome – 
respondi.

Algo naquele intervalo mental estava vazio.
– Rá! Mas u tar du anjo intáum levô. Rá! Levô – ele 

disse.
 Balancei a cabeça sem entender.
 – U anjo levô u sí nome, piá. U curumim deve dí ter 
feito magia das indomada cum sí nome dí verdade. Num 
foi?

Ele acendeu um cachimbo, no intercurso de sua 
fala, e assoprou um anel de fumaça.

– Usá u tar du nome verdadeiro nunca quí é bom. 
Num, num, num! Nunca quí é bom. U anjo levô u sí nome 
e cabô cum sú família, foi u pagamento a mó dí quí argu-
ma dívida quí ocê fez cum ele. Rá, sí fô! 
 O inverno era invadido pelo calor do verão assim 
como o meu coração era tomado pela dor indescritível 
causada pela consciência de que minha família estava 
morta, ali no chão de casa. Assassinada por uma criatura 
estrangeira. Meus joelhos falharam e caí, chovendo lágri-
mas e trovejando palavras de desespero, renunciando a 

 minha sanidade.
 Ele se aproximou e colocou sua mão sobre o meu 
ombro. Senti emanar uma energia quente e acalentadora, 
que envolveu meu coração e me apaziguou. Os dedos dele 
retesaram os músculos e uma pressão maior comprimiu 
meu ombro. Foi como se uma agulha penetrasse a minha 
mente através do espaço entre os meus olhos e me fizesse 
lembrar.

Com clareza eu lembrei.
Gritei:

 – Sim! Eu lembro! 
  – Intáum disimbíca – ele disse, agachando-se. 
 – Meus pais estavam se divorciando. Eu não que-
ria aquilo. Não estava contente. Foi quando um homem 
alto, que sempre aparecia em dia de chuva, me convenceu. 
Disse que bastava escrever meu nome verdadeiro na água 
da chuva e pedir com toda fé, que eu teria meus pais de 
volta – bem casados e se amando. Para sempre! Fiz o que o 
homem da chuva me disse naquele mesmo dia. A chuva 
parou depois do pedido. Foi como uma cortina que se 
abriu para que o carro do meu pai retornasse e, num 
segundo ato, minha mãe saísse pela porta da frente de 
casa, corresse até ele para, mais uma vez, se unirem. E eu 
sorri... Nunca havia parado para pensar a respeito. Acho 
que as crianças nunca param pra prestar atenção no que 
fazem, não é?

O homem bateu o cachimbo nos joelhos e se 
levantou sem me responder.

– Minha mãe acreditava em anjos, sabe. Gostava 
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 de ler sobre eles para mim. Já o meu pai, ele falava que 
eram histórias importadas da Europa para controlar o 
povo da cidade. Eu gostava das histórias da minha mãe e 
confiava no que meu pai falava...
 – Ocê inté pode inda num tê acordado pra magia, 
mas a magia sempre quí tá acordada procê – ele disse com 
uma voz de trovão.

Uma gravidade e seriedade que nunca havia escu-
tado até aquele momento.
 Ele limpou as cinzas do cachimbo em sua roupa, 
virou os olhos para os corpos na sala e tirou do bolso uma 
espécie de pincel com uma haste feita de osso e os pelos 
como se fossem fios de uma noite sem lua e sem estrelas.
 – Qual é o seu nome, moço? – a pergunta me esca-
pou quase como um soluço.
 – Mininu! Curumim! Nunca quí ocê diga nome 
verdadeiro ní pra caraíba ní pra preto véio. Ní pra ocê mes-
mo!
 Ele me advertiu, enquanto mergulhava a ponta do 
pincel na poça de sangue. 
 – Ocê pode inté mi chamá dí Perê, mas mi nome 
das verdades, assim, verdadeiras, jamais quí vai sabê – 
disse.
 O pincel riscou o ar com sangue.
 – O que você está fazendo? – perguntei. 
 – Limpandu rastro.
 – Como assim?
 – Pra mó dí quí u anjo num ti reaver. Bem, pelo 
menos num dantes docê reaver cum ele.

 – Antes de... 
 – Reaver – ele disse, com impaciência. E prosse-
guiu.  – Ocê num corre atrás dí sí nome, coisa ruim há dí 
proceder!
 Ele terminou a pintura no ar e guardou o pincel 
sujo de sangue em um dos bolsos da calça.
 Pulei como um gato assustado ao perceber que 
meus pais estavam caminhando pela casa e meu irmão 
sentado na frente da televisão, jogando videogame. Olhei 
para Perê e gritei, eufórico:
 – Você trouxe minha família de volta!
 – Num é sú família. É as tar dí sombras.
 – Sombras?
 – U mundão tá cheio dí elas.
 – Não é minha família?
 – É u quí sú família costumava dí sê para u mundo. 
Agora – coçou o nariz – sombras. Ocê já sí esqueceu?
 – Me esqueci de quê?
 – Dí quí u anjo sí debandô cum sí nome e matô dí 
morte matada sú família...
 – Você pode trazer minha família de verdade de 
volta?
 – Dí vorta dondi?
 – Não pode fazer aquele lance com as mãos e me 
fazer lembrar o meu nome?
 – Sí soubesse u tar nome verdadeiro...
 – Mas não dá pra fuçar na minha memória?
 – Cuma, sí u anjo tomô docê? É a tar da magia.
 – Como?
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 – Magia, curumim.
 – Como assim?
 – Oras! Ocê sonhô e ela pôdi aconticê. Ní Oxóssi, 
ní Tupã advogar por ela vai. Ela sí enamorô docê e forçô a 
essa tar dí íscolha. Mesmo piá, mesmo sí saber. Foi na bre-
cha dí tar dí seu disispero de curumim. Ela beijô ocê. 
Cuma dama das matas, namorô ocê sob u véu. Éééééé. E 
quando mostrô us dentes, levô cum ela sí nome e u quí 
aparta du mundo dela. Sú família. Sorte a sú ieu ter cafun-
gado u cheiro. Outros dizem pur aí quí ieu ando duma 
perna só. Rá! Tarvez ieu careça desse tar de discípu, cuma 
andam dí chamando por aí. Arguém pra aprindê as arte. 
Tarvez ocê seja a perna quí mi farta.

As mudanças às vezes são repentinas.
O momento entre o estar acordado e o estar dor-

mindo é impossível de perceber.
O fluir ininterrupto do tempo que a gente só 

constata quando a vida descobre a morte.
Ou a magia.

PERÊ JOGAVA com suas palavras e tentava me persu-
adir a dar uma tragada no cachimbo recém-desenterrado 
daquela boca tangenciada por uma barba grisalha e um 
sorriso branco como a lua. Após alguns muxoxos dele e 
reclamações minhas, cedi e traguei. Um cheiro forte de 
fumo. A fumaça invadiu meus pulmões, penetrou meus 
alvéolos e mergulhou na minha corrente sanguínea. Até 
assaltar minha consciência.
  – Ocê tá vendu arguma coisa? – perguntou.

Foi como se eu abrisse meus olhos pela primeira 
vez.

Aquela primeira vez de quando nascemos, da qual 
somos incapazes de nos lembrar, pois o choque e a dor 
infligidos pela inspiração, pelo ar a expandir como o 
universo por entre as paredes internas de nossos pulmões é 
insuportável demais.

Eu vi um mundo parecido com o nosso, mas com o 
dourado da alvorada misturado com o lilás do crepúsculo 
e o cinza de uma aurora boreal. Eu via, mas via em um 
sentido mais metafórico do que real.

Até hoje não sei bem como descrever.
 – É u tar esgoto – Perê disse.
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 – Esgoto?
 – U lugar quí sí iscondi nu meio du nada. Donde 
ocê colhe magia.
 – Magia?
 – Sim, ioiôzin. Antigamente num vinha du esgoto, 
a magia. Vinha, é craru, du rio. Pena quí us homi caraíba 
fizérum du rio dí esgoto. Inda bem quí magia num morre, 
assim, de morte morrida, fácil num.
 Aquele mundo de cores em tons de emoções e 
surrealismo obrigava os meus sentidos a concentrar aten-
ção na única coisa que importava naquele momento.
 A magia.
 Perê olhou para mim.

E o dourado da alvorada misturado com o lilás do 
crepúsculo e o cinza de uma aurora boreal desapareceu em 
um piscar de olhos.

– Ocê sabe cuma ieu sô cantado quí nas terras dí 
cidade?
 – Perê... – esforcei-me diante do vislumbre caótico 
dos eventos em minha mente – Matita... – vozes sussurra-
vam dentro da minha cabeça.  Perê moveu o canto direito 
dos lábios, numa expressão de impaciência. – Saci Pererê! 
Matita Perê? 
 – Ieu sô cantado assim assado pelos caraíbas. 
Dessa feitura mesmo, mininu.
 – O saci não é um garoto de apenas uma perna, 
que pula pelo mato a pregar peças em quem não agrada ele 
com café ou fumo?
 – Rá! – exclamou.

 – Quer dizer que você não é o saci das lendas?
 – Num. U saci dí lendas mó dí quí existe, ní só dí 
lendas. Sí é quí ocê mi entende. Sí alembra quí Perê num é 
mi verdadeiro, assim, das verdades verdadeiras, mi nome – 
ele andou ao redor de si. – Sí alembra? 
 – Sim, Perê – respondi. 
 Na verdade, quando eu pensava que estava come-
çando a entender alguma coisa, mais confusas as coisas 
ficavam. Eu estava entorpecido, mas dentro de mim, 
mesmo que a superfície abafasse, eu sofria a perda da 
minha família. Sem meu nome eu estava morrendo.
 – Intáum ocê venha cumigu prá carroça.
 – Carroça?
 Perê começou a se afastar e a deixar o interior da 
minha casa.
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A CARROÇA ERA um fusca da década de 1980, de 
cor vermelha impecavelmente intocada pelo tempo, com 
bancos de veludo marrom e cheiro de incenso. Perê dirigiu 
até um sítio não muito longe da cidade, que, apesar de ser 
uma capital, era uma cidade de raízes e fonte de renda 
rural. Não precisava andar muito, como dizia meu pai, 
para se chegar a um sítio ou fazenda.

Aquele era o centro-oeste do Brasil.
 Perê estacionou próximo a um casebre que repou-
sava no topo de um morro cercado por uma pequena mata 
de árvores retorcidas e vacas desgarradas. Era noite. Ele 
abriu a porta do passageiro e esperou que eu saísse.
 Uma luz fraca escapava pelas janelas de madeira 
do casebre e um enorme pé-de-tamarindo crescia ao lado.
 – Patroa deve dí tá isperandu nóis pra servir a jan-
ta.
 – Patroa?
 – Sí num.
 – Janta?
 – Comida quí num vai carne. Carne morta í magia 
num combina. Sabi?
 Perê limpou os sapatos na grama. Eram brancos e 
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 lustrosos. Pareciam que tinham acabado de sair da vitrine 
de uma loja. Mas não, estavam nos pés do saci. Que não 
era lenda, mas sim um mago. Bom, pelo menos era o que 
eu deduzia naquele momento. 
 – Patroa vai quí ficá mui dá feliz cum visita dí 
criança curumim – sorriu. 
 – Eu não sou criança! – me indignei enquanto 
descia do carro.
 – Ieu num sô saci! Inté parece quí é besta! – a répli-
ca veio acompanhada de uma risada e um tapinha nas 
costas.
 Uma sala com um sofá velho e uma televisão pré-
histórica, do tempo em que só existiam imagens em preto 
e branco e era preciso se levantar para mudar de canal. 
Uma cozinha, onde uma mulher estava terminando de pôr 
a mesa: abacaxi assado, cebolas refogadas, arroz de forno 
e suco de tamarindo. 
 – Quem é o rapaz? – a mulher perguntou.
 Era uma senhora de carne farta, olhos amendoa-
dos, bochechas de algodão doce rosado e cabelos verme-
lhos. Ela estava com um pano de prato sobre os ombros e 
segurava uma colher de madeira com uma das mãos, 
enquanto gesticulava para que eu me sentasse à mesa. Ela 
me parecia tão familiar.
 – U curumim? Iêle carece dí um nome du novo, 
assim, assado, pusquê u verdadeiro um anjo sí apossô dí 
ele. Ascredita, muié?

Perê sentou-se na ponta da mesa, logo em seguida 
mordiscou um pedaço do abacaxi assado. 

 – Ah, não acredito! Pobre criança! – a mulher dis-
se. Depois se aproximou e esfregou suas mãos roliças 
sobre minha cabeça. 
 – Procê dí vê cumé as coisa dí hoje em dia – disse 
Perê, com a boca cheia.
 – Qual é o seu nome, senhora? – eu perguntei.
 – Pode me chamar de Mãe.
 – Mãe das Mata ié u nome, assim, dus nomes mais 
afamados dí ela – interveio Perê, com uma cebola inteira 
na boca. E o estômago roncando mais alto que os grilos.
 Não sabia se aquele nome tinha algum significado 
ou se também fazia parte do folclore como o nome de Perê. 
O cheiro daquela comida era, sem dúvida alguma, o 
melhor cheiro que eu tinha sentido em toda minha vida até 
então. Não pedi licença, sentei e comi sem cerimônia.

Perê limpou os molares com a língua e estalou os 
lábios.
 Eu limpei a boca com a mão e me inclinei com a 
cadeira em que estava sentado. 
 – Issu, ioiôzin – disse Perê. Ele gesticulava com um 
garfo de cabo de madeira. – Alimenta bem sí bucho, qui 
amanhã num estaremos quí mais num.
 – Para onde nós vamos? – perguntei.
 – Ocê vai ficá quí mesmu. Já ieu í mi patroa bem 
longe. Longe, longe.
 – Como assim?
 – Cumassim u quê?
 – Vocês vão me deixar aqui?
 – Não assuste o garoto, véio – interveio Mãe da 
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 português. Quando Perê chegou aqui, só os caraíbas, o 
homem branco, é que falavam português. Ele viu muito 
sofrimento e muita coisa ruim. O seu nome não foi o pri-
meiro nome que Perê viu o anjo roubar. E como ele teve 
que aprender a falar a língua que se alastrou por essas ter-
ras sozinho, ele resolveu falar do jeito que ele entendia, do 
jeito que ele bem entendesse. Como ele viu muito nome ser 
roubado, achou que falar do jeito que ele quisesse era um 
jeito de roubar, não o nome, mas a língua de quem roubou 
ele da terra onde ele queria ficar.

Eu e Mãe da Mata olhamos para Perê que, mesmo 
com a tevê ligada, dormia sobre o sofá.

Ela se levantou e estendeu a mão. Deixei que ela 
me conduzisse até um outro cômodo onde haviam algu-
mas redes estendidas. Mãe da Mata disse que era ali que eu 
ia passar a noite e que podia escolher qualquer uma das 
redes para dormir.

– Boa noite, menino.
– Boa noite, Mãe.
Uma dor ecoava bem no fundo do meu peito.

 Mata, olhando-me com um sorriso que escondia os den-
tes.

Dentes de tubarão, o que eu descobriria mais à 
frente.

Ela olhou para mim e continuou:
– Não se preocupe, garoto. Você precisa estar só, 

sem reforço, para poder ir atrás do seu nome. Nós só atra-
palharíamos a sua jornada.
 – Jornada?
 – Ocê inté parece quí é besta, piá! – Perê se impôs 
de uma maneira que parecia que sua sombra ganhava o 
triplo do seu tamanho, reduzindo a chama do lampião a 
gás sobre a mesa a uma mísera chama de palito de fósforo.
 Mãe da Mata se inclinou sobre minha sombra e a 
esticou até o tamanho da de Perê. Como se ela passasse um 
rolo sobre a massa crua e a esticasse.
 – 'arma lá, homi! – a voz foi tão enfática, tão incisi-
va, que o 'c' nem saiu devido ao estampido gutural.

A voz da Mãe calou a noite.
Perê se retirou da cozinha e foi assistir tevê na sala.
Mãe da Mata sorriu sem mostrar os dentes.
– Mãe – disse.
– Sim?
– Por que Perê fala desse jeito engraçado?
Mãe da Mata puxou uma cadeira e sentou perto 

de mim.
– Perê é homem velho. Chegou nessas terras há 

muito tempo e chegou sem querer chegar. Ele veio junto 
com os primeiros escravos. Ninguém ensinou ele a falar 
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ACORDEI COM o som estridente do cacarejo de um 
galo. A luz matinal atravessou meus olhos fechados e fez a 
escuridão ficar avermelhada. Quando movimentei minhas 
pálpebras e travei contato com a paisagem, constatei que 
não estava mais dentro da casa onde havia adormecido. 
Não havia nenhum sinal de Perê ou de Mãe da Mata. Nem 
marcas de pneu de fusca ou qualquer prova de que havia 
uma casa ali na noite passada. Somente o morro e a paisa-
gem campestre.
 Um sol pesado despontava para além do horizon-
te e um grupo de galinhas se aproximou do galo que havia 
me acordado. Espreguicei-me e notei uma trilha na grama. 
Um caminho que eu deveria seguir? Eu pensei, mesmo 
sabendo, bem lá no fundo, a resposta. Contudo eu tinha 
muitas dúvidas.
 O galo se afastou do grupo de galinhas que o cer-
cavam e se aproximou de mim. Ele começou a ciscar o 
cadarço desamarrado do meu tênis.
 – Para! – gritei, enquanto me afastava e me aga-
chava para amarrar o cadarço.
 O galo encheu o peito de ar e abriu suas asas. Foi 
quando notei um papel amarrado em uma de suas patas.
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 Demorei um pouco até tomar coragem para me 
aproximar e pegar aquele papel. Com cuidado para não 
assustar o galo e nem ser bicado por ele, retirei e desdobrei 
o papel.

Com uma letra tremida, um recado de Perê:

Súu senda das magia cumecça qui. Caminháa u caminho 
oce vai. Procuráa santeiro oce vai. Recramáa su nome ocêe vai.

O galo e as galinhas se afastaram.
Estava com fome, mas não podia fazer nada. Lem-

brei-me de uma frase que meu pai costumava dizer quando 
a gente fazia alguma coisa errada em casa e queria voltar 
no tempo para desfazer: na vida não se pode andar para 
trás, só para frente. E era isso o que eu tinha que fazer 
naquele momento: seguir adiante.

Guardei o papel no bolso da minha calça e desci o 
morro pela trilha.
 O que seria exatamente um santeiro? Eu me per-
guntava. 
 A manhã havia virado fim da tarde fazia um tem-
po. Meu estômago ardia e a barriga roncava de fome. De 
repente, o céu também roncou. Eram trovões e uma chuva 
intensa tombou. Corri sem me preocupar com a trilha, na 
esperança de encontrar algum abrigo naquela vegetação 
de cerrado.  Encontrei o oco de um imenso tronco de árvo-
re. Mergulhei para dentro do tronco e me encolhi procu-
rando me aquecer. Aquela chuva que era uma benção para 
um inverno quente e seco, mas uma maldição para minha 

 falta de tecido adiposo.
Lembrei-me do papel em meu bolso e puxei para 

que não molhasse dentro da calça. Tarde demais. O papel 
derretera que nem açúcar na água.
 Um trovão acendeu a chuva como infinitas e 
minúsculas lâmpadas. No meio do clarão pensei ter visto a 
silhueta de um anjo. Poderia ser o anjo que havia assassi-
nado minha família e roubado meu nome. Aquele anjo 
que se aproveitou da ingenuidade de uma criança para 
fazer pactos mágicos. Meu corpo começou a tremer, um 
pouco de frio e muito de medo daquela criatura alada. 
Abracei meus joelhos, fechei meus olhos e comecei a cho-
rar. Chorei até esquecer o anjo, até não mais aguentar e 
cair no sono.
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ACORDEI COM uma dor aguda no nariz. A ponta de 
um cabo de madeira me cutucava insensivelmente. Gritei, 
afastei o cabo e friccionei com as mãos o meu nariz. O 
cabo retornou e, dessa vez, eu me esquivei, apesar do 
pouco espaço para realizar movimentos dentro do oco 
daquela árvore. Sem me dar conta, por puro reflexo, segu-
rei o cabo de madeira. 
 – Intruso! Saia desse tronco que esse tronco não te 
pertence! Larga minha bengala, intruso! – disse uma voz 
rouca na outra extremidade do cabo de madeira.
 Um puxão brusco soltou a bengala das minhas 
mãos e a firmou sobre a terra molhada. Arrisquei colocar 
a minha cabeça para fora e vi um homenzinho corcunda, 
de pele vermelha e um nariz adunco imenso. Ele segurava 
com uma das mãos uma bengala de madeira e vestia uma 
roupa simples. Uma calça de pano que chegava até um 
pouco abaixo dos joelhos e uma camisa de folhas secas. 
Pareciam folhas secas.
 – Você, intruso, pode sair de dentro do meu tronco 
de madeira? – disse o homenzinho.
 Levantei-me, com as costas estralando, e esfreguei 
meus olhos.
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 – Não sou intruso. Estava me escondendo da 
chuva – disse.
 – Que intruso é capaz de mentir assim? Você é 
mais um desses caraíbas que quer roubar meus santos.
 – Santos? – perguntei.
 – Ora! Não se faça de desentendido!
 – Não acredito!
 – Eu é que não acredito!
 O homenzinho se preparava para me atacar nova-
mente com sua bengala quando eu disse:
 – Calma! Não sou intruso e não quero roubar 
nenhum santo do senhor. Um anjo roubou meu nome. Se 
eu lembrasse do meu nome eu me apresentava para o 
senhor, mas é que o Perê e a Mãe da Mata...
 – Perê? Você diz – ele me interrompeu.
 O homenzinho coçou a barba grisalha que até há 
poucos instantes não existia naquele queixo comprido e 
angular dele.
 – Eu não sei o que estou fazendo aqui. Mataram 
minha família, roubaram meu nome. Eu tinha um papel 
que falava alguma coisa sobre um santeiro, mas nem isso 
eu tenho mais.
 Comecei a chorar.
 O homenzinho levou a ponta de sua bengala até o 
meu rosto. Mas desta vez a movimentou com cuidado, 
como se estivesse avaliando ou procurando por algo.
 – Você perdeu seu nome, não é? – ele disse.
 – Sim – confirmei.
 – Pois bem, siga-me.

 – Estou com fome...
 – Siga-me.
 Segui.
 – João de Barro.
 – Como?
 – Você pode me chamar de João de Barro.

Enquanto seguia João de Barro, ele me contou que 
era um santeiro. Alguém que criava estátuas de santos e 
outras coisas, tais como premonições e nomes mágicos. 
Coisas banais que ele desbanalizava, assim ele me contava. 
A magia dele consistia em desbanalizar o banal. 
 Chegamos a uma fazenda. Havia uma casa de 
madeira e poucos tijolos próxima a duas imensas mangue-
iras carregadas de frutas. Não muito distante da casa era 
possível ver um pequeno mangueiro.

João de Barro olhou para mim e apontou com o 
nariz para uma plantação de mandioca.
 – Depois que você se alimentar bem é ali que você 
vai dormir esta noite 
 – Na plantação de mandioca? 
 – É uma vila de Mani.
 – Mani?
 – Sabe como surgiu a mandioca?
 – Não.
 – Mani nasceu andando e falando. Ela era neta de 
um importante cacique de uma tribo bem antiga. Tal acon-
tecimento deixou todos na aldeia muito encantados e 
felizes. Um dia, porém, sem doença e sem sofrimento, 
Mani morreu. Ela foi enterrada dentro da própria oca 
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 desespero provocava um reboliço dentro das minhas tri-
pas. 

– Menino! Você nunca está sozinho! – João de 
Barro gritou, bem distante, quase dentro da casa.

Eu sentei no meio das mandiocas e esperei. A fome 
não mais me incomodava. 

Apenas um eco bem no fundo do meu coração.

 onde morava, como mandava a tradição do seu povo. As 
pessoas da aldeia iam visitar e chorar sobre a sepultura de 
Mani, até que ali nasceu uma planta desconhecida. Curio-
sos e intrigados, eles arrancaram a planta e cozinharam a 
raiz dela. Era uma comida muito saborosa e nutritiva, a 
aldeia entendeu como um presente de Tupã.
 – Mani era uma índia?
 – Agora é uma deusa.
 João de Barro pôs a mesa e, assim como na janta 
da Mãe da Mata, não havia carne. Tinha fubá, milho cozi-
do, mandioca frita e suco de melancia.
 – Se você não come carne, por que o mangueiro? – 
perguntei.
 – O mangueiro é manutenção da memória. Pra 
lembrar das atrocidades que se faz mesmo na inocência.
 Após a refeição, João de Barro olhou nos meus 
olhos e começou a me puxar até a vila de Mani.
  – Fique aqui, assim, bem no meio – disse enquanto 
me colocava no centro daquelas mandiocas. – Quando 
anoitecer de vez, elas despertarão e você saberá o que elas 
querem com você.
 – E você?
 – Eu? Eu vou voltar pra casa e continuar a fazer 
meus santos. Estou pensando em fazer um pra você, mas 
tudo vai depender de hoje à noite. 
 João de Barro pareceu sambar com os pés, rodopi-
ou sem sair do lugar, fez uma espécie de cumprimento e 
rumou para a sede da fazenda. 

Devo confessar que um misto de curiosidade e 
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AS CIGARRAS cantavam a chegada da noite. Na 
casa de João de Barro luzes de lampião foram acesas. O 
homenzinho parecia me observar de uma das janelas.

Nem vento, nem brisa. 
Apesar da ausência do sol, um calor fazia com 

que, mesmo em repouso, eu transpirasse.
 Um barulho esquisito sob os meus pés.
 E uma mandioca saltou para fora da terra.
 Outros barulhos esquisitos sob os meus pés, mui-
tos barulhos.
 Uma a uma as mandiocas saíram de seus buracos 
na terra.

A parte que aparentava ser o tronco da mandioca 
mergulhava em uma espécie de cabelo que se equilibrava 
sobre enormes cabeças ovaladas. Olhos negros e imensos, 
sem pálpebras. Corpos humanos diminutos e desprovidos 
de pelos.
 Uma voz fina e estridente disse:
 – O curumim ainda não fez o rito de passagem.
 As demais mandiocas olharam para mim, anali-
sando e avaliando. Entreolharam-se e começaram a me 
apalpar. Minhas unhas, minhas juntas, meus olhos, meus 
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 cabelos, meus pés, minha barriga. 
  – O curumim não fez o rito de passagem! – respon-
deram juntas.

Desvencilhei-me das mandiocas, sentindo-me um 
tanto frustrado e embaraçado diante daquela situação.

– O que é rito de passagem? Quem de vocês é 
Mani? – perguntei.
 – Antes de conhecer Mani, você precisa beber do 
Porongo – elas apontaram para uma cabaça no chão.
 – É uma bebida para esquecer o menino e poder 
virar homem – uma delas disse.
 – E se eu não quiser deixar de ser menino?
 – Então você não vai poder escolher nome novo.
 – Nome novo?
 – Sim. Nome novo para enfrentar os perigos que 
estão à frente.
 – Eu preciso mesmo de um nome novo?
 – Qual é o seu nome?
 – Eu não sei. O anjo roubou...
 Naquele instante eu senti uma dor enorme ras-
gando o meu peito.

As mandiocas se agitaram.
 – Sim, você precisa! Precisa concluir o rito de pas-
sagem – as mandiocas falaram.
 Uma mandioca, que, para mim, aparentava ser a 
mais velha, destacou-se das demais e aproximou-se. Segu-
rou minha mão e gentilmente fez com que eu me sentasse 
para ficar com meus olhos no nível dos dela. Ela estendeu a 
cabaça e disse: 

 – O santeiro fará nome novo para você, mas preci-
sa de matéria-prima para fazer. Beba.
 – E qual é a matéria-prima? – perguntei.
 – Beba.
 A mandioca subiu em meu colo e com uma de suas 
mãos abriu a minha boca, enquanto com a outra despejou 
o líquido da cabaça.
 – Feche os olhos, beba.
 Bebi.
 Adormeci profundamente, enquanto aquelas 
mandiocas conversavam entre si. 
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EU ESTAVA construindo uma casa com madeira e 
folhas de palmeira. Alguns periquitos e papagaios haviam 
trazido as folhas secas, uma onça trouxe alguns troncos e 
uma família de macacos me emprestou suas ferramentas.

Erguia a casa em um descampado margeado por 
uma mata que sussurrava o tempo todo. Não havia comi-
da e nem água, mas eu não sentia fome e nem sede. O 
tempo passava conforme as fases da lua. Quando anoite-
cia, a mata sussurrava para eu não sair de dentro da casa, 
porque os espíritos poderiam sentir o meu cheiro, se apai-
xonar por mim e me matar. Eu obedecia e permanecia 
dentro da casa até amanhecer, quando voltava a trabalhar 
com a madeira e as folhas de palmeira.

No momento em que concluí a casa, um urubu 
apareceu e me presenteou com uma rede. Disse que era 
para eu armar a rede dentro da casa e esperar.

A noite caiu e decidi me deitar na rede.
A mata não sussurrava mais. Mas o silêncio foi 

quebrado por uma voz feminina que vinha de fora da casa 
e chamava:

– Ñe'enguchu.
Não respondi e nem saí da rede.
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 Resolvi seguir à risca o conselho do urubu e ape-
nas esperei.

– Ñe'enguchu – a voz chamou mais uma vez.
Eu esperei.
– Ñe'enguchu, posso entrar?
– Se não estiver com más intenções em seu cora-

ção, entre – disse.
Uma mulher entrou.
Estava muito escuro e por isso não consegui saber 

se era uma mulher jovem, uma mulher adulta ou uma 
mulher velha. Mesmo quando ela se aproximou mais e 
subiu na rede comigo.

– Ñe'enguchu, me conte do seu passado – ela disse.
– Não lembro...
– Que bom, ñe'enguchu. Não é ruim esquecer de 

tudo agora. Posso me aconchegar em você?
– Pode.
A mulher se deitou ao meu lado e começou a brin-

car com os seus dedos, fazendo eles percorrerem minha 
barriga e meu rosto. Ela tinha um cheiro muito bom. Um 
cheiro de abacaxi e caldo de cana. 

– Se quiser, pode me beijar. Não tenha medo – ela 
disse.

Naquele momento, por não conseguir lembrar do 
passado, não sabia dizer se eu era jovem, adulto ou velho. 
De repente, estava na mesma situação que aquela mulher 
cheirosa deitada na rede comigo.

Beijei-a e ela me beijou de volta.
Uma chuva desabou sobre a casa e trovões dispu-

tavam qual deles fazia mais barulho.
A mulher enroscou seu corpo no meu e eu enros-

quei o meu corpo no dela. Estávamos molhados, mas não 
era por causa da chuva.

Em um determinado momento, quando a casa se 
clareou com a luz de um raio, a mulher tirou de sua boca 
um pedaço de cana e disse:

– Tembe takua!
Ela puxou meu lábio inferior com uma das mãos e 

com a outra furou.
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ABRI OS olhos e constatei que estava sentado em um 
tronco de madeira. Levei minhas mãos até a boca e senti 
que havia algo atravessado no meu lábio inferior.

– Tembe takua.
– Como?
– Significa cana do lábio. Você agora não é mais 

menino. Você concluiu o seu rito de passagem.
À minha frente João de Barro escrevia com um 

facão no casco de uma das mangueiras que se encontra-
vam ao lado da sua casa.

Ele também cantava uma canção antiga. 
Enquanto eu o observava, tentava lembrar o que 

havia acontecido na noite passada, mas não conseguia. 
Como aquele pedaço de cana tinha atravessado meu lábio 
inferior muito me intrigava.

João de Barro interrompeu o canto, limpou os 
dentes com a ponta do facão, coçou o traseiro e virou-se 
para mim. Seus olhos eram escuridão pura e suas roupas 
eram puro fogo. Virou-se e disse:
 – Enquanto você realizava o seu rito de passagem, 
parti em uma viagem para descobrir o seu novo nome. Fui 
muito longe, até o Sol. Mas agora voltei. Estou aqui. É 
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 hora de entregar o nome comunicado pelos deuses, por-
que a palavra é alma e a alma está vinculada à palavra.
 – Rito de Passagem?
 João de Barro me ignorou.

SENTI MEDO e vontade de sair correndo, quando o 
santeiro com roupas em chamas apontou o facão para 
minha testa.
 Respirei fundo e procurei me acalmar.

Fechei meus olhos.
 João de Barro pigarreou.
 Continuei com os olhos fechados.
 – Pode abrir os olhos, garoto.
 Abri meus olhos e ele apontou o facão para a árvore.

Nela estava escrito um nome:
 GUARANI
 – Esse é meu novo nome? – perguntei.
 – É sua alma. Significa guerreiro.
 – Gua-ra-ni – sussurrei as sílabas.
 – Tem que ser guerreiro para ser capaz de reaver 
um nome que foi roubado por um anjo – disse João de 
Barro.
 Ele cortou um pedaço de sua barba e depositou 
três fios grossos na palma da minha mão direita. Falou:
 – A sua alma e a sua força são Guarani. Olhe para 
sua mão, nela estão três fios da minha barba. Com eles 
trançados você terá um machado. 
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 O santeiro virou as costas e começou a andar.
Só olhou para trás mais uma vez e disse:

 – Tome cuidado com a dor de terceiros. Jamais se 
esqueça de que a vida é feita de ilusão. Cuide-se, Guarani!
 Guarani.
 Novamente tinha um nome. Uma identidade.
 Eu era Guarani e tinha um destino a cumprir.
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“Parecido sempre com um machado
Que fere o sândalo e ainda quer
Sair perfumado”
(O Sândalo, Tom Zé)
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NÃO ME RECORDO muito bem de como reencon-
trei Perê e Mãe da Mata após deixar a fazenda do santeiro, 
mas lembro do motor 1600 de carburação simples roncan-
do alto na parte de trás do carro, gritando que estava 
sofrendo ao rodar sobre uma estrada calejada e esquecida. 
O cheiro forte de incenso e o aveludado dos bancos mar-
rons indicavam o estado de transição onde eu me encon-
trava naquele momento. No rádio do veículo tocava uma 
moda de viola sobre um sertanejo que havia enganado 
inúmeras vezes o diabo. 
 – Ieu vô tí contá uma história – disse Perê, sem 
tirar os olhos da estrada.
 – Ele vai tentar – acrescentou Mãe da Mata.
 Perê esfregou as mãos no volante, desligou o rádio 
e começou a contar:
 – U cúrpirá, dícértaveiz, quí simbaquí simbacá, 
iêle adeixou su alimento...
 Ao perceber minha confusão com as palavras de 
Perê, Mãe da Mata interviu:
 – Pare, homem! Que Guarani não está entenden-
do é nada! 
 Não estava mesmo, mas, ao mesmo tempo, estava 
deslumbrado com aquela sensação nova de ser chamado 
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 por um nome.
Guarani.
Guarani era a minha identidade mágica. A minha 

alma.
 Perê freou bruscamente.
 – Inté parece! – exclamou.
 – Não era para você parar o carro. Era para você 
deixar eu contar a história. Só dirige que eu conto.
 – Quí contí intuam.
 Perê cuspiu pela janela aberta do fusca, engatou a 
marcha e voltou a dirigir.
 Mãe da Mata contou:

 – O Curupira, certa vez, deixou seu alimento 
assando na margem de um rio enquanto tomava banho. 
Uma jovem índia se aproveitou da situação e comeu o assa-
do enquanto ele se banhava. Quando o Curupira foi se 
deliciar com o seu assado não o encontrou e gritou para 
toda a mata ouvir. O assado gritou de volta de dentro da 
barriga da índia. O Curupira correu atrás dela. A jovem 
chegou debaixo da árvore do sapo Cunauaru. “Cunauaru, 
venha me salvar... O Curupira quer me matar... Abaixa seu 
cesto”, ela suplicou. Quando o Cunauaru a estava puxan-
do para cima, apareceu o Curupira e a reivindicou. “Esta 
índia me pertence! Ela carrega em sua barriga o meu assa-
do!”, Curupira exclamou com fúria. O Cunauaru coaxou 
para aborrecer o Curupira, que voltou para sua morada. 
O Cunauaru desceu a jovem índia e a mandou para casa 
dizendo “Vá, que sua casa não está muito longe”. “Daqui 
em diante não como mais assado. Vou comer cru”, disse o 
indignado Curupira. No dia seguinte deixou uma sucu-
lenta seleta de frutas na terra enquanto se banhava no rio. 

 Um índio, que descia pelo mesmo rio, sentiu o cheiro das 
frutas vindo da margem. Vendo a variedade de frutas, 
pegou algumas e comeu. As frutas gritaram de volta de 
dentro da barriga do índio. O Curupira correu atrás dele, 
mas dessa vez o índio procurou abrigo na casa de Iara. 
“Iara, você me esconde? O Curupira quer me matar”, dis-
se. O Curupira, seguindo o grito de suas frutas na barriga 
do índio, chegou à casa de Iara. “Iara, onde está minha 
comida?”, disse farejando o ar. “Qual é seu alimento?”, 
ela disse. “Meu alimento agora é gente”. “Vem comer mel 
comigo que é melhor”, disse Iara. “Não quero”, respon-
deu Curupira. “Curupira, não me assedie!”, exclamou 
Iara. “Que é isso que tem na barriga?”. “Já disse, mel é 
melhor que gente”, insistiu Iara. “Iara, eu voltarei para 
minha terra, porque não estou acostumado com o mel”, 
disse o frustrado Curupira e foi embora.

– Tenho que tomar cuidado com o Curupira? – 
perguntei.

Mãe da Mata me olhou pelo retrovisor. Ela sorriu 
um sorriso largo e revelou seus dentes de tubarão.

– Num assusta ú Guarani, muié! – disse Perê.
Perê estava com um brilho de satisfação nos olhos, 

como se aquele descuido de Mãe da Mata fosse uma retra-
tação por ela ter contado a história no lugar dele.

Mãe da Mata explicou que aquela história era 
para me preparar para Iara, porque nós estávamos indo 
visitar a senhora das águas.

– Ús dentes dí Mãe patroa sí saum dente dí peixe 
piranha. Fô presente dí Iara pra patroa. Pois tomá mui 
cuidado ocê vai. Ai sí vai.

Mãe da Mata virou o corpo e disse:
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 – Iara é como as águas. Mata a sede, mas também 
afoga. É preciso tomar muito cuidado com ela.

Procurei me acomodar melhor no banco do carro 
para pensar sobre a história do Curupira e os cuidados 
para ter com Iara. 

Notei meu reflexo no espelho retrovisor.
O lábio furado.
Tembe Takua.
Era paradoxal não lembrar e lembrar ao mesmo 

tempo.
Eu sabia por que estava ali, mas não lembrava, ou 

melhor, não sentia como eu achava que deveria sentir aque-
las lembranças dentro de mim. A criança que teve o nome 
roubado e a família assassinada não estava mais ali e, ao 
mesmo tempo, estava. Quando eu pensava no meu novo 
nome, Guarani, eu não me sentia apenas como um indiví-
duo, mas sim como um povo.

Um povo que teve seus parentes executados por 
uma força estrangeira. A mesma força que rouba identida-
des e tenta apaga-las da história.

Um povo em busca de resgatar e preservar seu 
nome verdadeiro.

ATRAVESSAMOS POR uma porteira aberta e 
estacionamos ao lado de uma casa de tijolos vermelhos a 
beira de um rio. A mulher que nos esperava era Iara. Ela 
usava um longo vestido branco, todo salpicado com 
pequenas escamas que brilhavam em incontáveis cores. 
Seus cabelos, negros e ondulados, mergulhavam para 
baixo de sua cintura. Era uma mulher de traços e contor-
nos dúbios, como águas profundas que parecem rasas. A 
força e a delicadeza não eram duas, mas um espectro. 
Eram possibilidades.
 – Tarde! – Perê e Mãe da Mata cumprimentaram 
Iara.
 – Sejam bem-vindos.
 A voz de Iara soava reconfortante como se eu esti-
vesse dormindo a beira de uma nascente, e aquele som 
suave de água pura e cristalina tilintasse em meus ouvidos. 
Ao mesmo tempo, como uma correnteza forte, cujo som 
fosse capaz de ensurdecer.
 Ela se aproximou.
 – Qual é o seu nome, meu jovem?
 – Guarani.
 Iara olhou profundamente em meus olhos e disse:
 – É uma grande responsabilidade para alguém 
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 com tão pouco tempo entre nós.
 Não sabia como responder ao que Iara havia dito.
 Perê bateu a porta do fusca com força e desviou 
nossas atenções. Limpou os sapatos na grama e seguiu 
Iara. Eles estavam entrando na casa.

Mãe da Mata segurou minha mão e acompanha-
mos Perê e Iara.
 Paredes brancas e móveis improvisados com cai-
xas e troncos de madeira preenchiam o interior da casa. 
Não encontrei objetos como panelas, espelhos e outros 
utensílios domésticos. 
 Chegamos a um cômodo oval. Nele havia um cír-
culo feito com pedrinhas do rio. Iara se posicionou no 
centro do círculo. Ela olhou para mim e estendeu suas 
mãos. O saci, que estava de frente para mim, acenou com a 
cabeça.
 Coloquei o pé dentro do círculo.
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ASSIM QUE MEU pé tocou o solo circundado pelas 
pedrinhas do rio, minha vida deixou de ser minha e Iara 
deixou de ser Iara. O meu não eu era um homem jovem de 
não mais do que trinta anos. Ele, meu não eu, sofria. 
Sofria, pois sua alma era bela e sua mãe, que antes era Iara 
com as mãos estendidas para mim, tentava distorcê-la e 
fragmentá-la a todo custo. Dizia que o rapaz, desde a mais 
tenra idade, era um ser cruel, malévolo, execrável. A dor 
do meu não eu era minha não dor. As palavras daquela 
mãe entravam em meus não ouvidos como se fossem 
besouros a devorar o delicado tecido de meus não tímpa-
nos. Monstro. Lobo Mau. Anhangá. Como uma mãe 
podia ser tão cruel com seu filho, como podia ostentar 
tamanha perfídia e destruição para com seu pequenino? 
Uma dor que não era minha passava a ser mais minha do 
que o sal era do mar.
 E eu, com minhas não mãos, tentei arrancar meu 
não rosto. Aquela persona era demais para um garoto. A 
perspectiva da dor mudava tudo, como um pintor a jogar 
tinta sobre uma tela que trazia dores incuráveis.

Como Curupira a gritar por seu assado ou por 
suas frutas.
 Eu soprei um pouco de força em meu não eu e, 
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 siameses, andamos por um corredor distorcido. No final 
havia um espelho. Olhei e vi. Era eu e não era. A dor que 
não era minha, não só era minha como também de todo o 
mundo. Do mundo de cá e do mundo daí. Do seu mundo.
 De repente minha não mãe agiu como se nunca 
tivesse proferido uma ofensa sequer a meu não eu. Aquilo 
era confuso. A confusão empurrava um refluxo amargo e 
adstringente e minha boca amargava como amargava meu 
coração.
 Fui salvo por aquele pequeno sopro de vácuo em 
meu peito. A ausência da lembrança. Os fios da barba do 
santeiro. O machado que, naquela situação, utilizei para 
cortar os laços entre meu não eu e minha terrível e cruel 
não mãe.
 Estava a salvo da dor. 
 O corpo todo molhado de suor.

Voltei a ser eu mesmo.
Estava do lado de fora do anel de pedras.
– Parecido com alguém que conheço – disse Iara. 
Seus cabelos negros se tornaram brancos e seu 

vestido ficou azul marinho. 
 A casa ainda era a mesma. 
 – Venha meu querido – ela me levantou – vamos 
tomar um pouco de mel para repor as energias.
 – Ele só bebe café, Mãe d'água! 

Era a voz de João de Barro.

IARA SE INCOMODOU com a presença do sante-
iro, mas não perdeu a compostura e foi providenciar café 
para todos. Afinal, Perê e Mãe da Mata responderam que 
também queriam.
 – U café dí Iara é u mió café dí essas tar dí Águas 
Claras! – Perê exclamou com um sorriso no rosto.

O velho saci reacendeu seu cachimbo.
 Mãe da Mata sorriu apenas com os lábios, escon-
dendo os dentes. Aproximou-se calmamente de minhas 
costas e massageou meus ombros.
 – Eu não entendo – eu disse.
  – Não entende o quê? – perguntou Mãe da Mata.
 – Tudo! 
 –A vida, assim como a magia, não é para ser com-
pletamente entendida! Pare para pensar nas probabilida-
des de você vir a existir, do mundo como ele é ou era até 
você começar a conhecer os dois lados da moeda. Pense 
nas guerras. Nas catástrofes. Nos holocaustos. Você vem 
aceitando a magia como uma pessoa da cidade aceita um 
mendigo no canto da calçada. Isso não tem como enten-
der, não é mesmo? Mas você continua, as pessoas seguem 
seus caminhos. Alguns não. Alguns param e olham para o 
mendigo, veem nele a si mesmos. E quando se identificam, 
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 questionam e tentam, de alguma maneira, mudar aquela 
realidade. Você não entende, porque agora você está ques-
tionando, se questionando! E essa é a maior contribuição 
da magia.
 Anui com a cabeça para Mãe da Mata.
 – A magia muda você – disse João de Barro.
 – Í ocê muda u mundo – completou Perê.
 Iara serviu café para todos e disse:

– Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os 
deuses.

ANTES DE BEBEREM o café, eles derramaram um 
pouco no chão.
 – Por que vocês estão derramando o café? – per-
guntei.
 – Primeiro gole para o santo – disse João de Barro.
 – Que santo?
 O santeiro levantou e se aproximou.

– Esqueceu que sou um santeiro? Esqueceu do 
presente que eu trouxe? 
 – Que presente?

– Ah, é verdade! – disse o santeiro, e gargalhou 
sem graça.

João de Barro olhou para Iara e ela começou a 
gesticular com as mãos sobre o chão onde haviam derra-
mado café.

Som de trovão e rios indomáveis assaltaram o 
lugar. 

Mãe da Mata e Perê pegaram algumas pedrinhas 
no chão e jogaram para fora da casa, através de uma janela 
aberta.

Os céus e as águas silenciaram.
Alguém bateu a porta.
– Vai lá, Guarani. Abre a porta – disse João de Barro.
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 – Oi, quem é?
Parado em minha frente estava um homem baixi-

nho, magro e com um sorriso entregando a falta de alguns 
dentes.

– Olá. Eu sou Tupã'i. Mas pode me chamar de 
Marçal.

Ele me entregou uma estátua de madeira. Era uma 
escultura de traços estilizados e esmerados detalhes. Mui-
tos detalhes. A escultura de um índio. Vermelha urucum, 
marrom, como o jacarandá do cerrado. De uma solidez 
quase viva. 

– Quem é esse? – perguntei.
 – É Sepé Tiaraju. Foi João de Barro quem escul-
piu. Mas eu queria, junto com o santo, também entregar 
uma mensagem a você. Posso?
 Acenei com a cabeça.
 Marçal disse:
 – Eu queria que o povo brasileiro sentisse e visse, 
através dessa história, a situação real do índio brasileiro. 
Precisamos conhecer não só nossos irmãos do Amazonas. 
Mas nós índios, que vivemos aqui no interior também 
sentimos a injustiça, a pobreza, a perseguição, a fome, 
porque a área que ocupamos não oferece mais condições 
para a nossa sobrevivência. Não temos mais nada! É isso 
que eu quero que chegue ao conhecimento de quem está 
lendo essa história.
 – Lendo essa história? 
 – Obrigado pela oportunidade, iavurê-cunhã – 
disse Marçal, para João de Barro.
 Marçal era pequeno, mas tinha a voz de um gigan-
te. Ele conversou com o santeiro, ignorando a minha per-

gunta e foi embora.
 Trovões rimbombaram.

O índio desapareceu.
 João de Barro me contou que: 
 – Sepé Tiaraju, mesmo tendo morrido há mais de 
duzentos anos antes de Marçal o descobrir, serviu de ins-
piração para ele. Sepé Tiaraju foi um líder guarani que foi 
morto pelos exércitos português e espanhol, assim como 
outros milhares de guaranis que lutaram com ele. O índio 
representado na escultura de madeira inspirou Marçal por 
simbolizar a luta e a resistência indígena em um continen-
te destruído pelas forças estrangeiras.
 – Os ladrões de nomes... – comecei a falar, mas 
Iara me interrompeu.
 – Café pro santo – ela disse.
 Olhei para Iara.
 – Derrame um gole para Sepé e outro para Marçal.
 Derramei e depois bebi o resto. 

 Foi a primeira vez que bebi café. 

Não havia mais o som de água por perto. Escutei o 
mugido de algumas vacas, ajeitei-me no banco do carro e 
olhei pela janela.

Lá estava o morro onde ficava e não ficava a casa 
de Perê e Mãe da Mata. 

Saí do fusca e subimos.
 Mãe da Mata me conduziu até um banco compri-
do de madeira que margeava a frente da casa, ao lado da 
porta. Perê já estava sentado e fumava seu cachimbo.
 – Pois bem, Guarani – mãe da Mata começou a 
falar enquanto Perê descruzava suas pernas para nos dar 
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 Eu também estava lá, mas não era eu.
Era outro.
Mãe da Mata e Perê alertaram para que eu não 

ficasse cara a cara com o duplo, era assim que eles chama-
vam a minha cópia, pois caso isso acontecesse um dos dois 
teria que morrer.

Pensei que eles haviam me levado lá para buscar 
alguma coisa. Entrei sorrateiramente na casa e resgatei 
algumas mudas de roupa e uma mochila. Quase fui desco-
berto pelo meu duplo, mas ele foi detido pela sombra do 
meu pai que o levou para se desculpar com a sombra da 
minha mãe por alguma coisa que ele havia feito de errado 
a ela.

Quando retornei, o fusca não estava mais lá.
Sentei no meio fio da calçada e levei o cachimbo 

até o ouvido, como o Saci havia instruído e escutei:
“Recramá sí nome ocê vai”. 

 Lembrei-me de quando Perê e Mãe da Mata disse-
ram que eu precisava estar só, sem reforço, para poder ir 
atrás do meu nome. De que eles só atrapalhariam a minha 
jornada. Eles não estavam se referindo à minha jornada 
solitária pelo campo que culminou no encontro com o 
santeiro, Iara e Marçal. Mas sim àquele retorno ao mundo 
para além do que Perê chamava de esgoto. 
 O mundo onde andavam anjos que roubavam 
nomes.

 mais espaço –, você já aprendeu um bocado sobre magia. 
Agora você precisa trilhar o seu próprio caminho.
 Uma garoa começou a cair do céu ensolarado.

Olhei para onde o fusca estava estacionado e vi as 
vacas se alinharem contra o vento. Pareciam um culto bovino.

Cultuavam algo invisível.
 – Sol í chuva. Tá nazóra de ioiôzin sí casar cum a 
tar dá viúva – disse Perê. 
 – O que isso quer dizer? – perguntei.
 – Significa que agora você precisa ir atrás do seu 
nome. Na borra do café eu vi o seu amanhã. Você ainda 
está verde, com a idade lunar da magia, mas resta muito o 
que trilhar. Se o anjo não te encontrar antes, você vai ter a 
chance ideal para lutar e tentar resgatar seu nome quando 
completar os seus trinta e três invernos de sol.
 – Só com trinta e três? Falta muito!
 – É o que a borra de café mostrou.
 – Qui ieu mi importu cum mininu, mó dí quí lhi 
dou mi cachimbo.
 Olhei para Mãe da mata e ela acenou com a cabeça.

Aceitei o cachimbo, o segurei com força em 
minhas mãos e olhei para os dois.
 Não foi fácil, mas respirei fundo e disse:
 – Obrigado.

Perê disse que sempre que eu precisasse, que eu 
levasse o cachimbo como uma concha do mar até o ouvido.
 

Eles me levaram de volta para a cidade, até minha 
casa.

Lá ainda viviam as sombras de minha família e 
mais alguém.
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“Pode ser um lapso do tempo
E a partir desse momento acabou-se solidão
Pinga gota a gota o sentimento
Que escorrega pela veia e vai bater no coração
Quando vê já foi pro pensamento
Já mexeu na sua vida, já varreu sua razão
Acelera a asa do sorriso
Muda o colorido, vira o ponto de visão”
(Se Não For Amor, Eu Cegue - Lenine)
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EU ME ENCONTRAVA vivendo nas ruas. Dormia 
escondido nas ruínas de uma construção abandonada. 
Um local que poderia ter sido uma rodoviária e depois 
uma galeria de artes, mas que nunca chegou a ser nem uma 
coisa nem outra.

Acordava bem cedo e caminhava até uma padaria 
e mendigava um pouco de café. Para mim e para o santo, 
Sepé Tiaraju, que carregava dentro da minha mochila. 

Havia perdido a noção de quantos dias ou meses 
haviam se passado.

Eu tentei retornar algumas vezes ao esgoto mági-
co que Perê me mostrou, mas sem sucesso. Nada mágico 
ou sobrenatural acontecia. Não conseguia escutar nada, 
quando levava o cachimbo ao ouvido.

Estava cansado e frustrado. 
Um garoto perdido, com um santo de madeira na 

mochila.
Foi quando eu a conheci.
Eu estava sentado na beira da calçada da padaria, 

bebendo café e comendo uma fatia de pão, quando, ao 
contrário das outras pessoas que só me notavam quando 
eu lhes pedia dinheiro ou comida, ela apareceu e começou 
a conversar comigo.
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 – Pobrezinho, está tão encardido. Parece perdido. 
Tem cheiro de quem caiu no esgoto e não conseguiu mais 
voltar – ela disse, enquanto piscava com um dos olhos.

 Ela vestia um terno feminino e tinha os cabelos 
cacheados presos por um coque.

Eu me encolhi, constrangido, e não reparei que o 
zíper da minha mochila estava aberto. A estátua do santo 
caiu no meio fio. A mulher foi mais rápida, agachou-se e 
pegou a estátua antes de mim. Ela inspecionou o santo por 
um tempo, mas depois me entregou.

– Prazer, eu me chamo Dara.
– Guarani – disse meu nome mágico.
–  Guarani, a partir de hoje, você vem morar comi-

go.
Ela estendeu sua mão e, como não tinha mais 

nada a perder, eu aceitei.
Dara me levou para sua casa. 

 Ela trabalhava como advogada. A casa dela era 
enorme, mas ficava do outro lado da cidade. Todos os 
cômodos abrigavam uma vastíssima coleção de livros de 
esoterismo, filosofia, ciências, direito, religião, história e 
muitos outros assuntos.

O conhecimento, ela dizia, era a semente da ferti-
lidade.

– Além de advogada, também sou uma sacerdoti-
sa. Quando fiz referência a você ter caído em um esgoto, 
não estava falando desse esgoto para onde escorre a água 
da chuva – ela piscou.

– Você é uma entidade mágica! Não acredito! 
Enfim eu encontrei! Ou fui encontrado! – eu exclamei.

– Não sou não. Sou como você, rapazinho. Também 
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 humana, mas não fecho meus olhos para a magia. Sou 
uma sacerdotisa – ela disse.

– Sacerdotisa?
– Sim. Já fui chamada de súcubo, bruxa, pecado-

ra, prostituta da babilônia... Nomes inventados por 
homens. Homens, meu rapaz, não podem criar nomes. 
Somente a Deusa pode. Somente a Grande Mãe. Por isso 
eles inventam nomes falsos ou os roubam.

– Roubam? – eu disse.
– Sim.
– Mas não são os anjos que roubam nomes?
– Os anjos foram inventados pelos homens. Estão 

a serviço deles.
– Um anjo roubou meu nome...
– Oh, meu querido. Eu sei.
 

 Dara me ensinou a magia da Deusa e sobre todos 
os tipos de magias e culturas realizadas em todos os cantos 
do mundo. Que, basicamente existiam dois jeitos de se 
fazer magia. Um era dobrar a existência de acordo com 
minha vontade, e isso era um jeito negativo de fazer magia, 
pois foi a partir dela que o homem passou a explorar o 
mundo e a dobrar tudo sob sua vontade. Uma magia que 
surgiu do primogênito da Grande Mãe, que a invejava por 
não ser a fonte primeva e se autodeclarou o único deus, 
Demiurgo, tentando a todo custo apagar sua mãe da exis-
tência. E o outro jeito de se fazer magia, que era criar como 
a Deusa, não era nem positivo e nem negativo, mas os dois. 
Ser fonte e força. Criar a partir do equilíbrio entre as for-
ças da natureza e do universo.

Todos os dias eu devorava os livros da biblioteca e, 
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 mesmo assim, parecia que não havia lido quase nada ante 
a vastidão e pluralidade de títulos e exemplares. Todas as 
manhãs, antes de ir para o trabalho, Dara deixava um 
copo de café para que eu compartilhasse com o santo. E 
todos os dias eu pensava onde estariam Perê, Mãe, João, 
Iara e, até mesmo, Marçal, quem eu tinha conhecido por 
apenas um momento e que deixou uma impressão muito 
forte em mim. 
 Entre exercícios, leituras e práticas mágicas que a 
sacerdotisa me passava, eu saía pela cidade e conhecia um 
pouco mais do mundo dos homens. Por sorte, quem sabe, 
não esbarrei com o anjo que roubou meu nome, mas me 
defrontei com muitos seres e criaturas vindos do lado de lá 
– do esgoto mágico. Lobisomens, boiunas, caiporas, 
anhangás, fantasmas, demônios. Enfrentei e travei conta-
to com incontáveis criaturas criadas pelo Demiurgo, o 
autoproclamado deus único. Mas nada do anjo. 
 Amadureci.
 Tornei-me um jovem adulto. 

E, assim, como o sol que se põe mais cedo durante 
o inverno, duas décadas se passaram.



 humana, mas não fecho meus olhos para a magia. Sou 
uma sacerdotisa – ela disse.

– Sacerdotisa?
– Sim. Já fui chamada de súcubo, bruxa, pecado-

ra, prostituta da babilônia... Nomes inventados por 
homens. Homens, meu rapaz, não podem criar nomes. 
Somente a Deusa pode. Somente a Grande Mãe. Por isso 
eles inventam nomes falsos ou os roubam.

– Roubam? – eu disse.
– Sim.
– Mas não são os anjos que roubam nomes?
– Os anjos foram inventados pelos homens. Estão 

a serviço deles.
– Um anjo roubou meu nome...
– Oh, meu querido. Eu sei.
 

 Dara me ensinou a magia da Deusa e sobre todos 
os tipos de magias e culturas realizadas em todos os cantos 
do mundo. Que, basicamente existiam dois jeitos de se 
fazer magia. Um era dobrar a existência de acordo com 
minha vontade, e isso era um jeito negativo de fazer magia, 
pois foi a partir dela que o homem passou a explorar o 
mundo e a dobrar tudo sob sua vontade. Uma magia que 
surgiu do primogênito da Grande Mãe, que a invejava por 
não ser a fonte primeva e se autodeclarou o único deus, 
Demiurgo, tentando a todo custo apagar sua mãe da exis-
tência. E o outro jeito de se fazer magia, que era criar como 
a Deusa, não era nem positivo e nem negativo, mas os dois. 
Ser fonte e força. Criar a partir do equilíbrio entre as for-
ças da natureza e do universo.

Todos os dias eu devorava os livros da biblioteca e, 

8786

 mesmo assim, parecia que não havia lido quase nada ante 
a vastidão e pluralidade de títulos e exemplares. Todas as 
manhãs, antes de ir para o trabalho, Dara deixava um 
copo de café para que eu compartilhasse com o santo. E 
todos os dias eu pensava onde estariam Perê, Mãe, João, 
Iara e, até mesmo, Marçal, quem eu tinha conhecido por 
apenas um momento e que deixou uma impressão muito 
forte em mim. 
 Entre exercícios, leituras e práticas mágicas que a 
sacerdotisa me passava, eu saía pela cidade e conhecia um 
pouco mais do mundo dos homens. Por sorte, quem sabe, 
não esbarrei com o anjo que roubou meu nome, mas me 
defrontei com muitos seres e criaturas vindos do lado de lá 
– do esgoto mágico. Lobisomens, boiunas, caiporas, 
anhangás, fantasmas, demônios. Enfrentei e travei conta-
to com incontáveis criaturas criadas pelo Demiurgo, o 
autoproclamado deus único. Mas nada do anjo. 
 Amadureci.
 Tornei-me um jovem adulto. 

E, assim, como o sol que se põe mais cedo durante 
o inverno, duas décadas se passaram.



TODA CHUVA. Todo temporal. Cada gota que per-
cutia na janela ou respingava em meu rosto lembrava-me 
do anjo. 

Do meu nome roubado.
Dara, certa vez, ao ser indagada por mim, disse 

que não conhecia nenhum dos entes mágicos que haviam 
me iniciado. Sabia da existência deles, claro, até os mais 
mundanos sabiam das lendas envolvendo o Saci e a Iara. 
Mas a magia da sacerdotisa era moldada não pelos mitos, 
mas pelas mãos da Deusa. Ela dizia que Mãe da Mata e 
Iara podiam muito bem serem manifestações da Deusa. 
Minha magia, segundo ela, era única, era nativa. Era de 
sangue derramado desde há muito tempo nessas terras e 
que insistia em continuar vivo, correndo em minhas veias.

Minha magia emana de um centro que é pai e mãe 
ao mesmo tempo. De um centro que emana Karai, 
Tupancy, Yaci e Jakairá – os responsáveis pela presença da 
vida na Terra. Kuaracy Korá, o ciclo sagrado de emanação 
do Sol. Kuaracy, o mundo alto é de onde emana a minha 
magia. Uma magia orquestrada por três princípios: 
Yamandu, o mistério; Tupã, a criação; e o próprio Kua-
racy, a emanação que gesta a vida em todas as suas dimen-
sões.

89



TODA CHUVA. Todo temporal. Cada gota que per-
cutia na janela ou respingava em meu rosto lembrava-me 
do anjo. 

Do meu nome roubado.
Dara, certa vez, ao ser indagada por mim, disse 

que não conhecia nenhum dos entes mágicos que haviam 
me iniciado. Sabia da existência deles, claro, até os mais 
mundanos sabiam das lendas envolvendo o Saci e a Iara. 
Mas a magia da sacerdotisa era moldada não pelos mitos, 
mas pelas mãos da Deusa. Ela dizia que Mãe da Mata e 
Iara podiam muito bem serem manifestações da Deusa. 
Minha magia, segundo ela, era única, era nativa. Era de 
sangue derramado desde há muito tempo nessas terras e 
que insistia em continuar vivo, correndo em minhas veias.

Minha magia emana de um centro que é pai e mãe 
ao mesmo tempo. De um centro que emana Karai, 
Tupancy, Yaci e Jakairá – os responsáveis pela presença da 
vida na Terra. Kuaracy Korá, o ciclo sagrado de emanação 
do Sol. Kuaracy, o mundo alto é de onde emana a minha 
magia. Uma magia orquestrada por três princípios: 
Yamandu, o mistério; Tupã, a criação; e o próprio Kua-
racy, a emanação que gesta a vida em todas as suas dimen-
sões.

89



 Meu segundo nome, Guarani, é muito mais do 
que um nome. É minha alma.   
 – Hoje é seu último dia como meu protegido – 
Dara falou.
 – Como Mãe da Mata previu...
 – Sim, como somente uma filha da Deusa poderia 
prever.
 – Yeshua, que não teve seu nome roubado, mas 
passou a se chamar Cristo, precisou morrer com essa 
idade para completar sua missão...
 – Depois de tudo, você ainda tem medo da morte?
 – Não. Tenho apenas medo de não mais me identi-
ficar com meu nome. Medo de falhar... 
 – Você enfrentará um anjo que se aproveitou da 
sua inocência, da sua ingenuidade, para roubar seu nome. 
Seja quem essa criatura for, agora terá diante de si um guer-
reiro. Um guarani. Alguém que se reconectou com suas 
raízes e depois aprendeu e compreendeu a magia manifes-
tada pelas mais diversas culturas. Todos os mundos vivem 
em você, Guarani. Mas o mundo mais importante é a alma 
de um povo que reclama a sua identidade. O seu direito.
 Dara se levantou e me convidou para passar a 
noite com ela.
 Com a sacerdotisa eu aprendi quase tudo. Perê e 
Mãe da Mata, assim como João de Barro e Iara, planta-
ram a semente da magia em mim. Dara me ajudou a culti-
var. Eu já conseguia visitar o esgoto onde a magia era 
empurrada pela banalidade humana.

Conheci divindades e lendas.
Fantasmas e demônios.
A maioria, criados pela imaginação dos homens, 

 sequer tinham consciência.
Mas eu tinha.
E isso fazia toda a diferença. 
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O VALOR das coisas ganha peso quando estamos pres-
tes a não mais as ter.
 Quando acordei, Dara não estava mais em casa. 
Ela havia deixado um bilhete sobre os lençóis da cama.
 Dizia que eu deveria juntar minhas coisas e dirigir-
me para um endereço, que seria a minha nova casa. Onde 
eu deveria concentrar e preparar-me para o reencontro 
com o anjo.
 A minha nova casa era um pequeno apartamento 
que Dara havia tido a preocupação e o carinho de registrar 
em meu nome. 

Um presente da sacerdotisa.
Minha mestra.
Havia um cômodo com uma pequena biblioteca, 

com uma seleção feita por ela. Na porta da biblioteca um 
recado dizendo que ali se encontravam os livros com os 
quais ela havia descoberto a magia. 
 Na cozinha, mais um recado. 

Desta vez, colado sobre uma cafeteira. 
Dizia: 
Especial para o santo.
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TRACEI E LIGUEI pontos em um quadro, referen-
ciando e interligando todos os períodos e eventos relevan-
tes. O quadro parecia um imenso tabuleiro de Maha Leela, 
um jogo milenar Hindu que costumava jogar com Dara.

Eu meditava sobre aquelas linhas e pontos por 
horas a fio.

Até que, um dia, o óbvio estampou-se na minha 
cara.
 Todas as linhas encontravam-se em apenas uma 
região.

A região da casa onde toda essa história começou. 
 – Onde eu costumava viver quando criança! – 
exclamei.
 Como eu não havia pensado nisso antes? 

Era tão óbvio.
Anjos foram criados pelos homens ocidentais. 
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 doído demais reconfirmar que minha família estava 
morta e que aquelas pessoas com os rostos e sorrisos de 
meus pais e irmão eram apenas sombras, algo feito para 
enganar, ludibriar.
 Tinha o duplo, também. Mas todos nós precisa-
mos, em algum momento, encarar o reflexo do que nós 
somos e, quem sabe, conseguir sobreviver. 

QUANDO UM ANJO rouba seu nome verdadeiro, 
não o rouba só da sua memória, mas também do mundo.

Da existência. 
 Na biblioteca do meu apartamento. Debruçado 
sobre uma mesa com livros e mais livros sobre encruzilha-
das, esgotos e caminhos mágicos, eu tentava elaborar um 
plano para encarar meu duplo.  
 O santo de madeira ficava na ponta da mesa. Ao 
lado dele, um copo cheio de café.

Assim como o santo, também precisava de um 
gole.
 Levantei-me e, sem querer, esbarrei na lombada 
de um livro que estava meio para fora da estante. O livro 
caiu sobre meus pés e revelou algumas páginas.
 Era um tomo grosso e pesado sobre angelologia. 
Peguei-o com algumas páginas entreabertas.
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Um léxico interminável de nomes angélicos, seus 
coros e hostes celestiais. Um livro de mais de trezentos 
anos, todo manuscrito e folheado a ouro. A maior parte 
do texto estava escrita em enochiano – um alfabeto utiliza-
do para a comunicação com anjos.
 – É isso. 
 Depositei o livro sobre os demais que já estavam 
sobre a mesa, peguei dois copos de café.
 Um para mim e outro para o santo.

POR OBRA DO destino, derramei café sobre o livro 
de angelologia. 

Sobre as páginas abertas do livro todos os nomes 
de anjos estavam manchados.

Exceto um:
 Iah-Hel.
 Era o nome do anjo que regia o dia e o mês do meu 
nascimento.
 Iah-Hel, segundo o livro, um anjo do coro celestial 
dos arcanjos. Ajuda a obter sabedoria, auxilia no apareci-
mento de ideias iluminadas e a apaziguar a violência do 
mundo. Favorece as pessoas para que vivam de modo cor-
reto e honesto. O príncipe regente do seu coro de arcanjos 
é Mikael. A carta do tarô relacionada a Iah-Hel, o sexto 
arcano maior. Os Enamorados. Os Amantes.
 – Os Enamorados...
 Revivi o dia chuvoso em que pedi com toda força 
que meus pais reatassem o casamento. 
 – Obrigado, Sepé Tiaraju – disse à estátua do 
índio santo.
 Lá estava o nome do anjo.

Revelado.
Levei o cachimbo de Perê ao ouvido.
“Recramá sí nome ocê vai”. 
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“Eu machuco deveras a todos
Até fico contente por isso
Ao fitá-los os deixo por loucos
Pois fitando-os lhe deito o feitiço”
(Machuca, Chiquinha Gonzaga)
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INVERNO, MAS ERA como se fosse verão, ainda 
sem o menor pudor o sol vomitava calor sobre as cabeças 
dos habitantes da cidade. Eu era uma dessas cabeças e 
estava olhando pela janela do meu apartamento, quando 
vislumbrei nuvens negras de tempestade esconderem o 
sol. 

Às vezes, o inverno da cidade é tão seco que irrita 
os olhos do céu e a chuva cai com o choro estrondoso de 
Tupã.

Apressei-me, guardei em uma mochila o santo de 
madeira, alguns pincéis, tinta e parti para o lugar onde 
essa história havia começado. 
 Por enquanto, a chuva era apenas um anúncio. 

Eu observava e anotava todos os movimentos no 
lar habitado pelas sombras dos meus pais, que já estavam 
velhas. A sombra do meu irmão administrava um pequeno 
bar na esquina. E o duplo, ao que parecia, vivia às custas 
da família.

Trovões e relâmpagos rasgaram os céus. No céu 
sobre minha cabeça, flashes ensanguentados do anjo 
devorando meus familiares. 
 Uma brisa gélida foi o suficiente para me trazer de 
volta.
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 A sombra do meu irmão entrou no carro com as 
sombras dos meus pais e deixaram a casa.

Caminhei até a porta e bati.
 Toc! Toc!
 O duplo abriu.

Toquei a fronte dele, antes que pudesse esboçar 
uma expressão de surpresa.
 – Che Kuerái! – exclamei.
 Uma frase em guarani, que significa estou farto.
 – Louco! – rosnou o duplo, levando as mãos em 
desespero à sua testa.
 Fumaça saía do ponto em sua cabeça, onde eu 
havia tocado.

A criatura se encolheu sobre seu abdômen e voci-
ferou:
 – Louco! Amaldiçoo você! Não fiz mal algum a 
você! Não roubei sua família! Vivi com as sombras dos 
seus cadáveres! Fiz, sim, um favor a você. Você é o culpado 
por eles morrerem. Você fez o pacto com o anjo. Foi você 
quem deixou um estrangeiro invadir a sua casa, assassinar 
sua família e roubar o seu nome! Foi você! 
 O duplo estava desaparecendo.
 Chuva desabou.
 Entrei na casa a fim de me proteger dos pingos da 
tempestade.

Ele estava nos seus momentos finais. Caído no 
chão, em posição fetal.
 Agachei-me ao lado dele.
 Ele me olhou com olhos lacrimejando. 
 – Pois saiba que fui o responsável por...
 O duplo estava morto.
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O DUPLO NÃO passava de um galho contorcido no 
chão. Peguei o galho e o quebrei ao meio. Guardei em 
minha mochila. 
 Tirei a mochila de minhas costas e a coloquei 
sobre uma mesa.

Peguei a tinta e o pincel.
A tempestade aumentou. Estava mais intensa, 

violenta. Trovões ribombavam, gotas grossas e semicon-
geladas percutiam o teto e o chão. 
 Mergulhei o pincel na tinta.
 Tinta preta.
 Desenhei um círculo no chão ao meu redor. E 
escrevi com letras do alfabeto enochiano:
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– Angelus, audi meam vocem! – vociferei.
 Usei o latim para invocar o anjo. Uma língua 
estrangeira, uma língua morta.
 A tempestade pareceu silenciar por breves segun-
dos.
 Um relâmpago.
 As lâmpadas da casa, mesmo não estando acesas, 
explodiram todas.

Um som de farfalhar de asas.
 Não era Iah-Hel quem estava à minha frente.
 Mikael, o príncipe dos arcanjos.

– O QUE QUERES DE MIM? Como te atreves a 
me amarrar com essa pífia magia! – disse o príncipe dos 
arcanjos.
 O anjo flutuava a minha frente, preso no círculo 
mágico.

De seus pés descalços escorria água cristalina, 
como se ali fosse a nascente do mais puro rio.
 – Reclamo meu verdadeiro nome, que foi roubado 
por um dos seus.
 – E qual seria o nome do ladrão?
 – Iah-Hel.
 A água parou de escorrer dos pés do anjo.

A face indecifrável da criatura celestial estampou-
se com tristeza. Lágrimas brotaram de seus olhos. A pri-
meira que escorreu, cortou-me a carne, deixando uma 
cicatriz em minhas costas. 
 – Pois saibas que Iah-Hel não serve mais a este 
príncipe. Evadiu-se. Desertou. Tornou-se um caído.
 O arcanjo levitava de um lado para o outro, preso 
às margens do círculo mágico. A presença daquela criatu-
ra era um tormento. Fitava-me com olhos de pureza e cas-
tidade, inércia e inveja. Ele falou:
 – Posso entregar Iah-Hel a ti. Mas o que estás dis-
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posto a trocar? 
 Retirei a estátua do santo de minha mochila.
 – Sepé Tiaraju – disse Mikael.
 – Não a imagem – eu disse.
 – Então o quê?
 – O que ela representa.
 Ergui o santo de madeira e me aproximei do círculo. 
 – A estátua de Sepé Tiaraju foi feita a partir da 
minha iniciação. Tembe takua. Entrego a você minha 
alma.
 Depositei o santo nas mãos do anjo.
 Mikael olhou e tocou a imagem como quem toca 
um objeto desvalorizado.

Cheirou e lambeu.
Estalou suavemente os lábios.
Inspirou fundo e disse:

 – Isso não me interessa. Já sou dono de incontáveis 
almas.
 – Mas a mim, muito interessa – eu falei. 
 A expressão de surpresa do anjo fez com que um 
sorriso de deboche escapasse de mim.

Mikael podia ser um príncipe das hostes celestes, 
mas estava preso a suas convicções. Não passava de uma 
entidade criada pelo homem. Um estrangeiro que nunca 
seria capaz de entender a terra sobre a qual recusava tocar 
com seus pés. Enquanto eu era filho da deusa. Do meu 
centro emanava Yamandu, Tupã e Kuaracy.

Não importava se aquele anjo tinha centenas de 
anos. Ou milhares. Eu tinha em meu sangue a origem 
dessa terra.
 Eu era Guarani. 
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 A palavra alma.
 – Che aime ko'ape!
 Antes que Mikael pudesse dizer uma palavra 
sequer, fiz com que desaparecesse.
 Olhei para a imagem do santo.
 E esperei.

DEPOIS QUE o arcanjo desapareceu, a tempestade 
aumentou. 
 Eu estava vivo.

Minha família estava morta.
A criança, que tentou reunir seus pais ao dobrar a 

vida sob sua vontade, pagou seu preço. 
 Eu não era mais uma criança. 
 Não era mais aquela criança.
 Mesmo que o passado estivesse distante, eu não 
poderia simplesmente esquecer. As minhas ações naquele 
momento definiriam o que eu fui no passado e o que eu 
seria no futuro.
 – Iah-Hel! – gritei junto com os trovões. 
 Coloquei a imagem do santo dentro do círculo, 
peguei os fios de barba do santeiro que, em minhas mãos 
se transformavam em um machado, e golpeei.
 A imagem de Sepé Tiaraju dividida ao meio sobre 
o chão.

Saí do círculo mágico.
Um buraco se formou dentro do círculo e engoliu 

a imagem partida do santo.
A tempestade lá fora vomitava raios e trovões. 
O anjo saiu do buraco, como se nascesse de um 
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FINALMENTE. ESTAVA frente a frente com o 
anjo que havia roubado o meu nome e assassinado a 
minha família. 
 Peguei o pincel, mergulhei o pelo na tinta e escrevi 
meu nome alma ao redor do círculo.
 Guarani.
 O anjo abriu seus olhos.

Dois buracos negros. 
 – Queres o teu nome, é? – o anjo disse.

Permaneci em silêncio.
– Infelizmente, vendi teu nome! Ah! Ah! Vendi teu 

nome para Satanás!
 – Mentira! 
 – Por que queres teu nome de volta? Tu tens um 
novo nome.
 – Agora eu compreendo. Você rouba nomes de 
crianças, porque você é apenas isso. Um nada. Uma criatu-
ra que jamais deveria ter dado as caras neste chão. Crian-
ças são frágeis, inocentes, fáceis de enganar. É por isso 
que, em todos esses anos, eu nunca cruzei o caminho com 
você. Sim! Você podia até estar por perto, mas você fugia! 
Sim, fugia! Seu covarde.
 Iah-Hel se enfureceu.
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 Seus olhos, antes dois buracos negros, acendiam 
pequenas fornalhas de fogo azul em suas órbitas.
 – Podes me encontrar. Até me prender com esse 
feitiçozinho de amador. Mas nunca terás teu nome de 
volta!
 O anjo fulminava-me com seu olhar a cada passo 
que eu dava ao redor do círculo. 
 Ergui o machado e acertei o seu rosto com o lado 
cego da lâmina.
 – Tal como um machado, que fere o sândalo e 
ainda quer sair perfumado – disse Iah-Hel, limpando o 
sangue em sua boca.
 – Não quero matar você. 
 – Não quero matar você – o anjo me imitou.
 – Devolva meu nome!
 – Não. Fizestes um pacto e não tens como voltar 
atrás.
 – Você ludibriou uma criança!
 – Que agora é um adulto e tem outro nome.
 – Você foi desonesto!
 – Sabias que teu amiguinho Perê foi meu compar-
sa no assassinato de teus familiares? Sim! Por isso ele esta-
va ali logo após o feliz e trágico acidente.
 Um segundo golpe.

Uma machadada mais precisa e contundente.
O pescoço do anjo pendeu para trás.

 A violência do segundo golpe me fez perceber que 
eu estava perdendo aquele embate. O anjo estava conse-
guindo o que queria. Eu estava me refugiando na sina dos 
homens. Usando a magia para dobrar a vontade daquela 
criatura.

 Deixei o machado cair e voltar a ser apenas os fios 
de barba de João de Barro.
 Iah-Hel levou as mãos de dedos compridos e tor-
tos à cabeça e estralou o pescoço.
 Peguei o cachimbo de Perê.

– Tome o cachimbo do seu comparsa – disse.
 Passei o cachimbo para as mãos de Iah-Hel.

 O anjo pegou e deixou escapar algumas risadas 
zombeteiras.

Colocou na boca, pensando que estava me provo-
cando.

– Enganou-se – eu disse.
 Agora era eu quem ria zombeteiro.
Iah-Hel ficou incomodado e cuspiu o cachimbo 

para cima de mim.
 A tempestade cessou, transformando-se em um 
dia ensolarado e quente de inverno.

 Uma pequena brisa circulou pelo interior da casa 
e o anjo caiu de joelhos.
 Ao colocar o cachimbo na boca, Iah-Hel permitiu 
que a magia de Perê me fizesse ouvir o que estava em sua 
mente.
 Nada mais, nada menos do que o meu nome ver-
dadeiro.  
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IAH-HEL GRITOU e xingou. Blasfemou. Sofreu 
por ter me subestimado. 

A ideia errônea que essas criaturas tinham delas 
mesmas as deixavam seguras demais, desatentas demais. 
 Anjos achavam que haviam sido criados antes dos 
homens, por Demiurgo, quando na realidade eles haviam 
sido criados pelos próprios homens. 

Os homens do antigo continente.
Anjos, como Iah-Hel, acabaram nestas terras 

junto com náufragos, traficantes e degradados.  Há pouco 
mais de meio milênio. Estavam impregnados pelas própri-
as mentiras que contavam. 

Usei um feitiço para prender o anjo caído dentro 
dos gravetos que eram os restos do meu duplo. Depois 
queimei e joguei as cinzas no quintal da casa.

Pintei alguns símbolos mágicos na porta da frente 
da casa. 

Agora, aquele era meu domínio. 
A minha terra e minha identidade, finalmente 

recuperados.
Reivindicados.
Daquele dia em diante eu seria conhecido como 

Guarani, o guerreiro das lendas. Aquele que recuperou seu 
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 nome verdadeiro. 
O buscador da palavra alma do Brasil.

NAQUELA NOITE eu dormi no que costumava ser o 
meu antigo quarto. Não tinha mais os mesmos móveis e 
nem mais a mesma cama, mas o lugar era o mesmo. 

A memória das brigas e risadas com meu irmão 
mais novo ainda cheirava forte ali.
 As sombras da minha família desapareceram com 
o raiar do dia.

Caminhei até um ponto de ônibus para voltar ao 
meu apartamento.

Sentei no fundo do coletivo, ao lado de um senhor 
baixo e atarracado. 
 Quando encostei a cabeça na janela, vi no ponto 
de ônibus, que ficava cada vez mais para trás, Mãe da 
Mata, Perê e Iara.

Os três acenavam para mim. 
 O senhor sentado ao meu lado desceu na primeira 
parada do ônibus.

Quando olhei para o lado, notei que ele havia 
esquecido um embrulho.

Tentei correr, gritar, para avisá-lo, mas era tarde. 
O ônibus já tinha se distanciado e o senhor sumido de 
vista.
 Era uma estátua embrulhada com folhas de jornal.
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 Meu coração sussurrou para eu abrir.
 Era a estátua do santo.

Sepé Tiaraju.

O MEU NOME verdadeiro?
Você quer saber.
Qual será o meu nome verdadeiro?
 Ah!
Vejamos.
Você, provavelmente, já sabe... 
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Café pro Santo foi a primeira prosa que publi-
quei. É uma novela que pode ser reconhecida dentro do 
gênero literatura fantástica. Uma história sobre um garo-
to que tem seu nome roubado por um anjo e se vê jogado 
dentro de um mundo mágico inspirado no folclore brasile-
iro e na mitologia dos povos originários.

Quando eu tive a ideia de escrever o livro, em mea-
dos de 2012, queria criar uma alegoria sobre a terrível expe-
riência da colonização do Brasil. O protagonista represen-
taria os povos indígenas e o anjo, que rouba seu nome, 
representaria o estrangeiro – o colonizador que dizima os 
povos originários e tenta a todo custo, até os dias de hoje, 
apagar sua identidade.

Porém, o texto da primeira edição envelheceu mal. 
Além de estrangeirismos, contém traços de machismo 
estrutural e vícios como algumas construções textuais e 
narrativas muito imaturas, muitas vezes repetitivas ou 
desnecessárias. Reescrever o livro, procurando não alterar 
o tema e a trama impressos na edição de 2014, mas resol-
vendo os vícios e as falhas estruturais, foi necessário. Tam-
bém, para dizer que estou vivo e, cada vez mais, buscando 
e lutando por consciência e empatia.

sobre reescrita
e estar vivo
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 Enquanto minhas histórias precisarem ser reescri-
tas, eu as reescreverei. E me retratarei.

Não há problema algum em assumir que errei.
O problema é continuar negando o erro e, poden-

do fazer algo, não fazer nada.
Eu estou vivo e me permito mudar.
A minha prosa também.
Obrigado por chegar até aqui.

Campo Grande/MS, setembro 
de 2020.

O Autor.

Arte de Davi Silva para a capa da 1ª edição de 
Café pro Santo. 

Campo Grande - MS, 2014.
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Minha  emana de um centro que é pai e mãe magia
ao mesmo tempo. De um centro que emana , Karai
Tupancy Yaci Jakairá,  e ... Meu segundo 
nome... é muito mais do que um nome...

... .É minha alma

Ele teve seu nome roubado por um anjo. O mesmo anjo 
que o iludiu quando criança e assassinou sua família. 
Auxiliado por um feiticeiro que se apresenta sob a alcu-
nha de Matita Perê, ele percorrerá uma jornada de des-
cobertas míticas, edificação de suas raízes e o reencon-
tro com a sua identidade.

Esta é a segunda edição de Café pro Santo, reescrita e 
expandida. Com ilustrações inéditas e um projeto grá-
fico completamente novo.

Uma redescoberta para leitores antigos.

E um convite ao fantástico para os novos leitores.


