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A PRISÃO DE DONA SENHORA

A densa névoa vermelha evaporava do vazio e da amplidão 

envolvendo a senhora. Uma plácida caminhada eterna ligava-a nesta 

tarefa de ir e vir sem um ponto de chegada. Acima e distante, como os 

planetas no cosmo o gargalho da garrafa. Vez por outra ela olha para 

cima, contempla com seus olhos de chamas incandescentes a rolha que a 

limita ao frasco. Não se irrita, nem se apieda, apenas caminha tranquila 

e languida em sua prisão voluntária.

Com os braços cruzados atrás das costas e com passos curtos ela 

vaga até o limite de seu confinamento, mas nunca chega até a borda. Os 

cabelos atados em duas grossas tranças prateadas lhe conferem um ar de 

ancestralidade mítica.

De todo o seu pensar secular concluiu que o melhor foi permitir 

que a prendessem na garrafa. Os humanos nunca estiveram prontos para 

sua pegada na crosta terrestre, e o melhor foi criar aquele limite entre ela 

e eles, e o reino humano e o etéreo, seu reino, para que nada destruísse. 

Ás vezes transpassa a materialidade de seu confinamento e refugia-se no 

núcleo de àiyé1. Lá em meio a quentura de seu grande caldeirão refaz 

seus planos, e pensa em tudo o que ouve e sente dentro da garrafa. 

Colheu, um tempo com benevolência, de matriarca anciã do 

mundo as reivindicações dos orixás2. Ponderou cada interpretação, ouviu 

pacientemente cada julgamento, colheu mando e desmando dos deuses 

da vida. Por fim, aceitou sua tarefa. E no aguardo de sua volta para terra, 

1 Àiyé ou Aiê: Palavra de origem Iorubá. Em sua mitologia corresponde à 
Terra ou ao mundo físico, que é paralelo ao orum, o mundo espiritual.
2 Orixás: São ancestrais divinizados africanos que correspondem às forças da 
Natureza. Seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. 
As características de cada orixá aproxima-se à dos seres humanos, pois são 
manifestados através de emoções.
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refletiu na humanidade do ser humano, e se abismou ao constatar – “que 

milênios tão terríveis são estes aonde uns idiotas conduzem cegos” – é 

preciso acabar com a humanidade.

A servidão da humanidade a si mesma é uma escravidão 

voluntária, consentida por uma multidão, cada vez mais numerosa de 

humanos sem humanidade, que se arrastam famintos corroendo a doce 

face da àiyé. Eles mesmos fabricam e compram as mentiras que os 

escravizam cada vez mais. Eles mesmos buscam falsas verdades que 

os alienam incessantemente, e lhes outorgam um afastamento mais 

longínquo daquilo que lhes dá vida. Não se atentam que todos são 

humanos, e elegem entre si aqueles que serão falsos líderes que os 

conduzirão para o fosso de suas desgraças.

A senhora presa na garrafa sentiu um solavanco. Estava sendo 

desenterrada depois de anos em seu tempo de aterramento. Vibrou a 

energia condensada e preparou-se para ser liberta. Controlou seu instinto 

de fúria e ira, e preparou o núcleo da terra, para o momento que pousasse 

a planta de seus pés em solo firme. 

Não estava surpresa com a chegada daquele momento, o 

aguardava com ponderada paciência. A senhora tinha consciência de 

sua conexão com os habitantes do àiyé. Afinal, sem seus mandos eles não 

sobreviveriam tanto tempo. Em seu íntimo revivia todos os momentos que 

eles quase foram dizimados, e com uma certa satisfação sorria por isso. 

Dona Senhora sabia das regras que teria de seguir, das leis universais 

que estava condicionada, mas mesmo assim, usufruiria com toda gana de 

seus poderes desta vez.

Aspirou o perfume de Ìrokò3 para seu retorno, do momento em 

3 Ìrokò ou Iroco: Orixá fitomorfo da tradição jeje-iorubana que possui forma 
semelhante às plantas. Para os Iorubás, as árvores dessa espécie servem de 
morada para entidades sobrenaturais, travessas e brincalhonas chamadas òro. 
No Brasil, em templos de religiões de matriz africana com o culto em Nações do 
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que seria o comando de tudo; o momento de ser livre como Dona em 

plenitude. Sua aparência seria de engano, assim como suas verdadeiras 

intenções. Ela diferente dos humanos é livre, e eles estão na terra porque 

não são livres, mas porque vivem nas ordens do Axé. Não tem como fugir 

ou negar o Axé a qual foram criados, pois sem esse Axé os humanos 

não existiriam. É o Axé que conecta os orixás aos homens, é o Axé 

que conecta Dona Senhora aos homens, é o axé que conecta homens 

aos homens. Ele os impele, os guias, os motiva, os define, o Axé une 

tudo. Era preciso tirar o Axé dos homens antes que eles o corrompesse. 

grupo linguístico Iorubá, Ìrokò é considerado como o orixá Tempo, mas também 
é a árvore africana Rôco (Chlorophora excelsa).  
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VOLTA A ALEGRIA COM AS CRIANÇAS

— Vovóóó! — grita Berilo.

— Vóóóóó, que saudade! — berra com alegria Cornalina.

— Meu Deus, como vocês estão lindos! — para sua lenta 

caminhada e abre os braços para um abraço em grupo.

— Bença vó! — pediu Cornalina.

— Que Oxalá4 abençoe a benção! — ponderou a avó entendendo 

a mão para dar a benção. 

— Bença vó! — ajoelhou Berilo ao lado da irmã. 

— Que Oxalá abençoe a benção! 

— Vó, a minha mãe disse que a senhora fez doce de “nánãna”, 

é verdade? — perguntou Gabriel, com os joelhos sobre o calcanhar do 

primo Berilo.

— Sai de cima de mim... — reclamou o primo.

— Primeiro a benção, né filho? — repreendendo com doçura.

— Agô5. Bença vó! — respondeu de imediato Gabriel e sofrendo 

um empurrão de Berilo.

— Que Oxalá abençoe a benção!

— Bença vó! Mas é verdade? Eu quero doce. — era Fábia 

colocando-se ao lado do irmão Gabriel.

— Que Oxalá abençoe a benção! Sua mãe é uma linguaruda. Era 

para ser uma surpresa. Cadê a Renata e o Murilo? — perguntou.

— Bença vó! — era Letícia com dengo; sempre a mais carinhosa 

 4 Oxalá: Nome pelo qual é mais conhecido, no Brasil, o orixá iorubano Obatalá, 
emanação direta de Olorum. É o criador da humanidade, pois fez o primeiro 
homem e a primeira mulher, e sua tarefa é dar forma aos seres humanos ainda 
no útero, antes de nascerem. 
5 Agô: Termo utilizado nas religiões de matriz africana, tendo como significados 
pedir licença ou permissão, já em outros momentos, perdão e proteção pelo que 
se está fazendo.
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que os demais primos. A pedida da benção era o pretexto para colocar-

se nos braços flácidos e macios da avó, e cobrir suas rugas de beijos 

molhados.

— Que Oxalá abençoe a benção, minha filha.

— O Murilo e a Renata estão com a Ágata, o Zahi, a minha mãe, 

o tio João e tia Maria, e outras pessoas lá na cozinha conversando — 

respondeu Letícia ainda no colo da avó.

— Onde a senhora tava, vó? — questionou Fábia.

— A vó estava rezando na jaqueira. — colocou Letícia junto aos 

primos. 

— Vó, o que aconteceu? — Cornalina quis saber.

— Como assim? Não contaram para vocês? — virou-se na 

procura do banquinho.

— Aqui vó! — era Gabriel puxando o banco do sol para a sombra 

onde a avó estava com os primos.

— Não. Ninguém contou nada. Conta pra gente vó?! — pediu 

Berilo.

— Obrigada, Biel — agradeceu a ajuda com o banco — Já que 

ninguém contou, vou dizer o que aconteceu quando vocês foram para a 

Bahia.

— Chega pra lá seu cabeção! — era Fábia insultando Gabriel.

— Vai você, olha quando espaço pra lá, sua beiçuda — 

respondendo de prontidão a irmã.

— Vó, eu vou bater nele. Manda ele parar de me xingar. Esse 

nego balangandã! 

— Pode parar os dois, ou a espada de São Jorge vai cantar nas 

pernas de vocês. — ameaçou.

— Agô, vó! — pediram de cabeças baixas.

— Cornalina, vá lá me chamar o Murilo e a Renata. 
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— Mas eu vou perder o começo da história, vó. — queixou-se 

chorosa, e brava.

— Eu vou te esperar voltar com eles pra contar... — acariciou 

os cabelos dela — Biel, vá buscar a bacia de doce que está em cima da 

mesa, lá no meu quartinho de oração...

— No roncó6, vó? — perguntou sem esperar a resposta e correu 

à sua tarefa.

— Vai atrás do seu irmão, oh Letícia, porque eu não disse onde 

estão as cumbucas...

— Onde que tá, vó?

— Embaixo da mesa tem uma gamela7 com água. E do lado 

estão as cumbucas de coco lixadas, — antes de a menina sair correndo, 

advertiu — cuidado para não derrubar a água daquela gamela!

— Tá bom, vó. — disse correndo.

— E como foi na Bahia? E a tia Célia? — perguntou para Berilo 

e Fábia.

O menino tomou a frente, divertido:

— A tia Célia é mó dá hora, ela contou pra gente uma história 

do “Milior”...

— Não é “Milior”, garoto. É “Me-i-lior” — corrigiu a prima 

espaçando as sílabas.

— Não é, não! É “Mi-lli-or” sim. Vó, ela que tá implicando 

comigo...

— Tá bom... Tá bom... Conta logo a história, meu filho! — 

suspendendo a discussão.

6 Roncó: Espaço onde ficam recolhidos os iniciados no santo dos cultos afros 
por determinado tempo. É um quarto à parte dentro do terreiro ou separado dele. 
7 Gamela: Vasilha com a forma de uma tigela ou bacia, esculpida em 
madeira fabricada de árvores em que sua madeira é macia, como a árvore 
Gameleira.
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— É assim... É bem engraçada, mas a senhora tem de prestar a 

atenção.

— A vó presta atenção... — disse a senhora com paciência e 

atenção.

— Conta logo!  — Fábia apressando.

— Tá bom... Um dia o “Millior” recebeu uma carta de um irmão 

dele que morava no interior, mas bem no interior mesmo, a carta falava 

assim:

Querido mano, ontem futebolei bastante com uns amigos. Depois 

cigarrei um pouco e nos divertimos montanhando até que o dia anoitou. 

Então desmontanhamos, nos amesamos, sopamos, arrozamos, bifamos, 

ensopadamos e cafezamos. Em seguida, varandamos. No dia seguinte 

encavalhamos...

 

 — Não, é cavalamos. Encavalhamos é o dente quando encavala 

em cima do outro. — corrigiu rápido, Fábia.
— É, cavalamos — confirmou ele — Então, cavalamos muito. 

— Murilo explodiu em gargalhadas, seguidas pela prima que quase 

gritava — Não é legal vó? O irmão dele escrevia tudo errado. — e mais 

gargalhadas — Arrozamos, bifamos, cafezamos... — gargalhava mais aos 

pés da avó, que retribuía com um sorriso à felicidade dos netos.

As gargalhadas foram interrompidas pelos berros de Gabriel:

— Oh vó, a Letícia quer comer o doce antes de todo mundo — 

saindo do barracão8, correndo no quintal, seguido pela irmã.

— Meeeeeeeeentira, vó! — gritou em sua defesa.

— Senta logo... e me dá essa bacia aqui. — pegou a bacia das 

8 Barracão: É como são geralmente conhecidos os Templos ou Espaço de 
Religião de Matriz Africana.
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mãos do neto e começou a distribuir nas cumbucas, trazidas por Letícia.

— Vó, posso ir lá buscar colher? — suplicou Berilo.

— Por quê? — quis saber a senhora.

— Eu tenho nojo de comer com a mão. — disse recebendo da 

avó uma cumbuca cheia de doce.

— Para de frescura e come de uma vez. — disse em repreenda, 

Fábia — Me dá aqui que eu vou comer, vai! Seu fresco! — tentou puxar 

a cumbuca do primo, mas sem sucesso.

— Posso vó? — perguntou com manha. Sem dar atenção a prima. 

— Não filho. Se eu deixar você, vou ter de deixar todo mundo ir 

buscar colher. Ou você come agora, igual a todo mundo com a mão, ou 

come depois de colher — advertiu.

— Tá bom... — aceitou esticando o beiço.

— Então me dá. — solicitou a avó diante do bico grande do 

garoto.

— Eu como de mão mesmo. — rapidamente comendo o doce.

— Vó, a Renata e o Murilo disse que vem depois. Eles estão 

ouvindo a história do Zahi e da Ágata. — explicou Cornalina ao retornar.

— Eles tão é fofocando, aqueles fofoqueiros! — disse Gabriel 

com a boca cheia de doce de banana.

— Biel! — chamou grosso a avó — Senta aqui do meu lado 

esquerdo. — ordenou.

— Mas o que quê eu fiz vó? Eu não fiz nada...

— Quero sua orelha perto da minha mão na hora em que você 

falar outra bobagem.

— HaHaHa, se ferrou goiaba! — disse Berilo com deboche.

— Vó, olha o Berilo me xingando. E ainda falou palavrão.

— Que palavrão que eu falei? Diz... Diz... — de pé enfrentando 

o primo.
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— Você falou “se ferrou”, e isso é palavrão. Não é vó?

— Pode parar os dois. Será possível? Não sei... Não sei e não 

quero saber. Gabriel, senta onde eu te mandei. E você Berilo, senta aqui 

do lado direito.

— Mas vó... — disse batendo os pés no chão.

— Mas vó o quê? Quer levar umas varadas de bambu nestas 

pernas? Senta logo aqui — ordenando brava.

— Vó, a Fábia tá rindo de mim. — queixou-se Gabriel.

— De mim também, vó — retrucou Berilo.

— Olha só... Vocês querem ouvir a história do Zahi e da Ágata, 

ou não?

— Para gente! A vovó está ficando nervosa. Larga de ser um 

bando de crianças... — disse Letícia em defesa da senhora.

— Agô, vó! — Gabriel e Berilo em reverência.

— Pede desculpa você também Fábia. — repreendeu Gabriel 

com o dedo apontado em acusação.

— Tá maluco, seu trouxa? O que quê eu fiz? Eu não... — rebateu 

Fabia de imediato.

— Já chega. Quer saber? Eu vou é para o meu quartinho, que 

tenho mais coisas para fazer... — a avó ameaçou de ir embora.

— Não... Não, vó... — todos se comportaram e aguardaram a 

senhora começar a história.

Era o início da tarde de um domingo tranquilo e ameno.
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BRINCANDO DE FEITICEIRA

Ágata encucou de fazer um feitiço de amor. Esta ideia não surgiu 

do nada, veio a ela logo depois de ouvir da avó Conga a história sobre 

o casal mais romântico do panteão dos orixás. A lenda dizia o seguinte:

No início dos tempos, quando Olorun9 criou o mundo como 

o conhecemos, cada orixá dominava um elemento da natureza, não 

permitindo que nada, nem ninguém, o invadisse. Guardavam sua 

sabedoria como a um tesouro. E, em um destes mundos, vivia a mãe das 

águas doces, Oxum10. E, em outro, o grande caçador Oxóssi11.

Esses dois orixás constantemente discutiam por causa dos limites 

de seus reinados, que eram muito próximos. Oxóssi ficava extremamente 

irritado quando o volume das águas aumentava e transbordava de suas 

margens alagando toda a floresta. Oxum argumentava que sua água 

era necessária à irrigação e fertilização da terra. Oxóssi não lhe dava 

ouvidos, dizendo que sua caça iria desaparecer com a inundação. E assim 

tratavam-se em brigas diárias.

Olorun resolveu intervir nessa guerra, separando bruscamente os 

reinados, para tentar apaziguá-los. A floresta do orixá Oxóssi começou a 

sentir os efeitos da falta d’água. A vegetação, que era exuberante, começou 

a secar, a terra não era mais fértil. Os animais não conseguiam encontrar 

comida e faltava água para beber. A mata estava morrendo e as caças 

9 Olorum: É um dos seres supremos e criador dos orixás, que vive em uma 
dimensão “paralela” à nossa, conhecida por Òrun.
10 Oxum: Orixá iorubano das águas doces, da riqueza, da beleza e do amor. 
Segundo alguns relatos tradicionais, é divindade superior, tendo participação da 
criação como provedora das fontes das águas doces.
11 Oxóssi: Orixá iorubano da caça e dos caçadores. Consoante alguns relatos, 
é divindade superior, tendo participado da criação como o instrutor dos homens 
nas artes da caça e da pesca.
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tornavam-se cada vez mais raras. Oxóssi não se desesperou, mas sentia que 

lhe faltava algo. Oxum, por sua vez, sentia-se muito só, sem a companhia 

das plantas, dos animais e do rei das matas.

Sentindo um vazio em seu ser, Oxóssi andou pelas matas e 

florestas de toda a Terra, mas não conseguia encontrar caça em lugar 

algum. A floresta estava morrendo e ele não podia fazer nada. Sem saber 

o que fazer, foi até Olorun pedir ajuda. O sábio explicou que a falta de 

água era a causadora da morte da floresta, mas não poderia ajudá-lo. 

A única salvação era a reconciliação entre os dois orixás. Oxóssi, então, 

colocou seu orgulho de lado e procurou Oxum, propondo uma trégua. 

Como era de costume, ela não aceitou a proposta na primeira tentativa. 

Estava fazendo charme. Ele se desculpou, reconhecendo suas qualidades e 

assumiu que sentia sua falta. Ela completava o vazio que o rei das matas 

sentia. Reconheceram que os reinos não poderiam sobreviver separados. 

Uniram-se novamente, com a benção de Olorun. 

E foi isso!

Naquele mesmo dia Ágata fez o feitiço. 

Era uma noite de lua cheia. Ela estava grande e prateada 

iluminando toda a terra. Foi uma lua bonita e muito boa para feitiço. O 

terreiro de vó Conga, naquele tempo, não passava de um barracão e uma 

casa de pequenos cômodos.

Atrás do barracão, como ainda hoje há, uma jaqueira com 

uma lagoa passando rente a suas raízes. Ágata sabia que seus pais 

não permitiam ficar por aquela região. Era um local perigoso. Mesmo 

estando dentro das propriedades da família, era uma área aberta onde 

frequentemente meninos mal intencionados perambulavam por ali.

Estavam Ágata e Roseli aos pés da jaqueira. Roseli com dezesseis 
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anos, não sabia, mas estava grávida de seu primeiro filho, o Murilo. Ágata 

tinha oito anos. 

Para o ritual, acendeu uma vela branca nos pés da jaqueira. Em 

uma pequena cumbuca colocou uma folha verde oliva, uma fita dourada, 

uma lasca do tronco da jaqueira e um pouco da água da lagoa:

— Ágata, sem querer ser chata, mas anda logo com isso. Estou 

com fome e já vai começar a minha novela.

— Espera aí Rose...

— Afinal, o que você quer que eu faça?

— Nada de mais. Você fica olhando para ver se vem alguém, e 

isso inclui alma penada.— sorriu suave.

— Pera aí, eu sou filha de Iansã, não sou ela. Se aparecer Egun 

obsessor, eu não sei o que fazer...

— Para de falar besteira. Não vai aparecer nada. — procurando 

nos bolsos — Onde é que tá, isso?

— Além do mais, onde já se viu fazer um feitiço para um 

menino, homem, sei lá o que? Que nem conhece ainda! Você nunca nem 

se apaixonou. Como sabe que esse feitiço vai dar certo...

— Tá... Tá, Roseli. Eu sei que vai dar certo, apenas isso...

— Como você sabe?

— Onde é que está aquela reza?

— Espera. Você vai fazer esse feitiço com uma das rezas da vó? 

Ficou louca de vez? Gata, você sabe que as rezas da avó são fortes...

— É uma rezinha simples. Como você é medrosa, nem parece 

filha da rainha dos raios... — dizia espalhafatosa.

— Eu não vou participar disso. Estou morrendo de fome, já vai 

começar o minha novela e se a vó ou sua mãe souber que a gente está 

aqui, já sabe. É surra na certa. — disse saindo.

— Aonde você vai, Rose?
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— Vou assistir a minha novela e... — breve pausa — Tchau!

— Vai me deixar aqui sozinha?

— Não, você vai vir e deixar isso aí. Além do mais, nunca vai 

dar certo.Você é uma criança. Espírito, Exu12, Egun13, Orixá, o que for, 

nenhum vai aceitar o que está fazendo. Não vai dar, prima...

— Não vai dar... Não vai dar... — repetia Ágata ofendida para si.

Procurou mais algumas vezes o papel com a reza em seus bolsos, 

sem sucesso. Cogitou ir embora. Decidiu ficar. Recordava algumas partes 

da reza, improvisaria o que não recordasse:

Eu invoco a pomba-gira14, Rosa Vermelha, minha pomba-gira, 

dona do meu amor. Minha Rainha, peço que traga até mim o menino 

que... Peço... — pensou alguns instantes — Menino, se ele vier agora, 

mas se for quando eu for adulta, traga ele já homem. Que ele sinta-se 

fraco, sem ânimo para nada até estar comigo. Que chore e grite seu amor 

por mim. Não tenha um minuto de paz. Que sofra com a falta da minha 

ausência, que peça sua ajuda para ficar comigo. Que me proteja e vá ao 

meu socorro quando eu precisar, — a reza falhou em sua mente — deixa 

ver o que tem mais?! Que eu transforme sua vida, de modo que não seja 

12 Exu ou Elegbara: Orixá da tradição iorubana, cuja etimologia significa o “dono 
da força”. É a síntese do princípio dinâmico que rege o Universo e possibilita 
a Existência, sendo, também, a mais polêmica dentre as forças invisíveis que 
regem as concepções filosóficas jeje-iorubanas na África e na Diáspora.    
13 Egun ou Egum: Palavra usada nas religiões afro-brasileiras que significa 
alma ou espírito de qualquer pessoa falecida. O termo é muito abrangente, pode 
ser desde um espírito considerado de luz, de um parente, como um espírito 
desorientado obsessor que precisa ser afastado.
14 Pombajira, Bombogira ou Pomba-gira: É uma entidade que trabalha nas 
religiões afro-brasileiras, sendo equivalente à forma feminina de Exu em que 
seu culto se constituiu a partir de entrecruzamentos de tradições africanas e 
europeias. Junto com os Exus, são os orixás mensageiros entre os homens e o 
mundo de Olorun.
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mais a mesma. Acho que agora eu tenho de dizer com ele deve ser... 

— disse para si — Que ele seja corajoso, místico, inteligente, muito 

inteligente. Não quero um bocó do meu lado. Que nossa vida juntos seja 

como a vida de Oxum e Oxóssi. Eu clamo pelas lágrimas de sangue, 

derramadas pelos apaixonados e sofredores do amor. Sei que a senhora 

domina qualquer coração de pedra. Então, por favor, me ajude. Saia do 

seu habitar... 

— Gata? É você que está aí? Ágata... — chamou a mãe de Ágata 

de longe.

Rosa Vermelha, a senhora é mulher, me entende... Eu não quero 

sofrer, quero um garoto que me faça feliz, só isso...

— Já vou mãe! — respondeu.

— Já vou uma ova... — irritada.

Em nome das almas que sofrem por amor e dos corações 

sangrados pela dor, tenho certeza que meu pedido foi e sempre será 

realizado. 

— Ágata, não se faça de desentendida. Quer que eu vá te buscar? 

ÁGATA! — aos berros.

— Que saco viu, queria sumir desse mundo... — disse irritada 

pela insistência da mãe — Já vou, mãe — fingindo calma. 

— AGORA! — escandalosa

Pelas forças concedidas, acredito e tenho fé em seu poder e na 

sua força, por isso vá e me faça isso... 
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Jogou a cumbuca na água. Sua mãe tinha-lhe desconcentrado. 

Acreditou que, como sua prima havia lhe dito, não daria certo aquele 

feitiço:

— Quantas vezes te disse para não ir na lagoa sozinha, ainda 

mais a noite, sua desobediente.

— Mas mãe, ainda são nove horas.

— Não interessa. Pode entrar, quando seu pai chegar, vamos ter 

uma conversa séria.

Ágata olhou para a jaqueira. Em meio à penumbra acreditou 

enxergar por de trás da árvore um balanço de pano, um saiote. Um vento 

morno passou em sua nuca. Não teve medo, não teve temor, nenhum 

sentimento a dominou naquele instante. Apenas uma sensação de ser 

observada permaneceu nela. 

Jantou.

Seu pai chegou.

Naquela noite, Ágata dormiu de castigo.
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ÌROKÒ: O DEUS TEMPO

Não é a toa que Ìrokò é raro. Poucos são filhos dele e pouco 
se faz presente em um terreiro, mesmo estando sempre presente. Como 
teimamos em aceitá-lo. Não nos permitimos andar em companhia dele. 
Quando não estamos fugindo. Buscamos sua dianteira. Mesmo sabendo 
que há Ìrokò de nascer e Ìrokò de desencarnar. Ìrokò de plantar e colher. 
Há Ìrokò para nos botar aos pés e de nos erguer. Ìrokò de chorar um 
amargo choro, mas também Ìrokò de sorrir e dançar em alegria. Virá 
constantes Ìrokò de abraçar, mas o de afastar também será com a gente. 
O Ìrokò de buscar e o amargo Ìrokò de perder. É o ser mais sábio aquele 
que sabe calcular o ritmo e as leis da vida por meio de Ìrokò; com certeza 
anda a passos de Ìrokò. O nosso nascer é a comando de Ìrokò, como nosso 
morrer está em seus mandos, nem antes e tão depois do desejo de Ìrokò. 
O ser mais feliz é aquele que sabe ver Ìrokò passar e ser grato por tudo 
o que lhe proporcionou. E o mais estúpido é aquele que tenta passar por 
cima de Ìrokò. Não há desequilíbrio em Ìrokò. Ele sim comanda a vida. 
Sem Ìrokò nada se faria, tudo estaria preso a uma estagnação sufocante 
de vazio e sem ritmo. Não pode vê-lo, nem tocar Ìrokò, mas Ìrokò não 
se aparta de nós. Ìrokò foi generoso ao terreiro de vó Conga. De um 
barracão pequeno passou a um grande barracão, ornado com pequenas 
casas ao seu redor. A jaqueira e o rio permanecem atrás dele. O terreno 
foi herdado dos avós de vó Conga, escravos que fundaram o bairro de 
Pedreira em São Paulo. No início, século XVI. Era uma aldeia de índios 
Guaianases, mas foram os portugueses responsáveis pela denominação. 
Sabemos que, onde há na história portugueses, também há escravidão 
de negros. A região da pedreira foi o local onde os negros libertos 
procuraram refazer suas vidas após a escravidão, os avós maternos de 
Vó Conga foram uns destes escravos. Sendo ainda hoje uma região de 
periferia e de grande crescimento. Agora, o que um dia foi refúgio para 
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os escravizados, tornou-se consagrado ao louvor dos orixás e benefícios 
ao nome deles. Consagração que rendeu ao terreiro de Vó Conga o título 
de patrimônio histórico, cultural e religioso na cultura afro-brasileira 
no estado de São Paulo. Isso graças a pesquisas feitas por estudiosos 
do tema afro. Um pesquisador foi Pierre Verger15. Durante seus estudos, 
esse francês desvendou a linhagem de vó Conga. Afirmava que a mãe da 
avó materna de vó Conga era uma das filhas da filha de Oduduá16. Isto 
tornava vó Conga uma das poucas descendentes, vivas, de um quase 
extinto grupo Fiote17 da região de Ketu18, que migraram para a região 
da Cabinda em Angola. Que eram os cultuadores do orixá Oxóssi, e que 
foram escravizados no século XIX por portugueses. Ìrokò também rendeu 
bons anos à Ágata, que cresceu formosa e inteligente. Passou os primeiros 
anos de estudo com facilidade e chegou à faculdade por intermédio de 
condições e incentivos governamentais para a formação dos negros e 
mestiços. Sendo a primeira da família a cursar uma graduação.

15 Pierre Edouard Leopold Verger (Paris 1902 – Salvador 1996): Fotógrafo e 
etnólogo franco-brasileiro. Consagrou-se Babalorixá no Brasil e dedicou-se ao 
estudo da diáspora africana como um pesquisador antropológico.
16 Oduduá: Diz-se que, involuntariamente, quando a única coisa existente nos 
mundos era o Olorun, a grande energia primordial, Oduduá, o orixá, surgiu do 
corpo de Olorun, da mesma forma que Obatalá e outras divindades. Foi Oduduá 
quem criou a terra e todo o universo ao lado de Obatalá, possibilitando a vida.
17 Fiote: É uma compilação de diversos dialetos das oito tribos que compõem 
o povo ou as populações de Cabinda, naturais ou residentes da Província de 
Cabinda, havendo diferenças de pronúncia nos diferentes grupos fonéticos entre 
essas tribos.
18  Ketu: Antigo reino da África ocidental, atualmente, é a República do 
Benim. Foi uma antiga capital do povo de língua Iorubá. Diz a mitologia que sua 
fundação é atribuída a uma filha do orixá Oduduá, criador da vida humana.
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DEBATE ACADÊMICO

Era um dia ensolarado como outro qualquer, na sala do curso de Ciências 

Sociais, na aula de Antropologia, a falta de ventilação fazia os alunos 

suarem além do normal. Sentada no canto da sala estava Ágata. Com 

um vestido florido azul e um turbante amarelo, tentava não demonstrar o 

calor que sentia. Estava quase retirando o turbante. Foi a lembrança de 

não ter penteado os cabelos naquele dia que a impediu.

Em dado momento, o professor provocou a sala com a pergunta:

— O que são orixás?

A turma permaneceu em silêncio. Ágata afundou-se mais na 

cadeira. E clamou em sua mente: — Não pergunta para mim... Não 

pergunta para mim... Não pergunta para mim — suplicante — Por favor! 

Todos sabiam que morava no terreiro vó Conga e, quando o assunto 

religiões afro-brasileiras vinha à tona, era solicitado que ela discursasse. 

Não tinha vergonha de sua religião, ao contrário. Entretanto, percebia 

com facilidade quando seus colegas de faculdade tinham verdadeiros 

interesses ou a simples preguiça de buscar informações. Por isso, sentia-

se com frequência abusada por perguntas, que julgava demasiadas tolas:

— Ágata poderá nos dizer, não é Ágata? — era Zahi, com um 

sorriso sarcástico no canto dos lábios.

Todos se voltaram para ela. Sorriu em simpatia para o rapaz, 

mas, na verdade, queria que mordesse a língua.

Por um breve instante recordou quando ele, audacioso, lançou 

uma cantada através do site de fofocas da faculdade. Ela inocente trocava 

informações acadêmicas com outros alunos. Entre as informações e 

dicas das aulas, alguns buchichos sobre namoro e paquera. Quando, de 

repente, a tela de privacidade abriu em sua página da web. Era Zahi, que 

soltou a queima roupa:
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Ágata

Linda

Ágata

TE 

AMO!

Não teve como não achar graça, nunca haviam dirigido a palavra 

a ela, apenas pequenos olhares, geralmente provocativos. Então ela o 

torpedeou:

Das duas, uma: Ou vc tá doidão, ou tá de zueira?

O papo parou ali.

Ainda calada, olhou para o professor em busca de socorro. Na 

esperança de que ele tomasse a dianteira e desse a resposta:

— Quer responder Ágata? — inocentemente questionou o 

professor.

Antes que optasse em abrir a boca, Zahi falou.

— Muita gente acredita que os orixás são seres inferiores, 

perversos e de pouca luz. Ou, então, chegam a defini-los como criaturas 

demoníacas, com grande poder de destruição, usados somente para o 

mal — em sarcasmo ergueu-se com os braços abertos em desculpa — 

sem ofensas aos evangélicos presentes. — sentou-se novamente. — Os 

orixás são seres divinos criados por Olorun, que o auxiliaram na criação 

do universo e de todos os seus componentes. Eles, os orixás, ganharam a 

função de intermediários entre o criador e a criatura. É através deles que 

podemos tentar chegar um pouco mais perto de Deus ou de Olorun, seja 

lá como quer chamar, e... — foi interrompido.
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— Se você queria responder por que indicou meu nome? — de 

sorriso largo alfinetou-o Ágata. 

Zahi ficou sem graça, suava mais que o calor da sala 

proporcionava. Olhou para a moça de turbante sentindo que naquele 

momento havia conseguido o que sempre desejou; chamar sua atenção. 

Desde o início do curso havia se encantado com ela. Queria aproximar-

se, conversar, conhecer aquela garota baixinha e colorida, mas se retraia, 

por medo ou falta de coragem:

— Desculpa! — disse sincero.

— Vou pensar no seu caso... E, os orixás são, — continuou como 

se nada houvesse acontecido. — para as religiões de matriz africana, os 

donos da nossa cabeça, ou ori19, e nossos protetores individuais. Buscam 

transmitir seus conhecimentos. Segundo acreditamos, houve uma grande 

ruptura entre os seres humanos e os orixás. Antes eles viviam lado a 

lado, cada um podendo visitar o mundo um do outro. No caso a Terra, 

conhecida como àiyé e o céu chamado de orum20. Estavam ligados um 

no outro e não existiam barreiras. Algumas lendas contam que, até um 

ser humano desrespeitar a ordem estabelecida por Olorun, não entrar 

em um local proibido. Isso não foi perdoado e a separação tornou-se 

inevitável. Por fim, Oxalá soprou o seu hálito divino sobre àiyé, criando 

o ar atmosférico, que seria daí em diante, a barreira entre esses dois 

mundos. — fez uma breve pausa — Mas, acredito que o Zahi deva saber 

disso, já que sua mãe escreveu alguns livros sobre a mitologia africana a 

afro-brasileira, não é? 

A turma gargalhou com a tirada que Ágata deu a Zahi. Ela o 

encarou como uma águia encara sua presa e, antes que continuasse, o 

19 Ori: Palavra da língua Iorubá que significa literalmente cabeça. Refere-se a 
uma intuição espiritual e destino.
20 Orum: Na mitologia iorubana, compartilhamento do Universo onde moram 
as divindades, em oposição à àiyé, o mundo físico, terreno, material.   
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professor a interrompeu:

— Isso mesmo, Ágata. Além de os orixás serem os ancestrais 

divinizados africanos que correspondem a pontos de força da natureza, 

os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. As 

características de cada orixá aproxima-os dos seres humanos, pois eles 

manifestam-se através de emoções como nós.

As mãos de Zahi estavam encharcadas. Um fino fio de suor 

escorria do turbante e caminhava na face negra de Ágata. Ambos 

nervosos, mas seguros. A atração por ela aumentou. Ágata sentiu por ele 

um misto de raiva e curiosidade. Não compreendia por que sentia aquele 

magnetismo por um jovem tão prepotente. O achava arrogante, com suas 

piadas fora de hora e contexto. Sempre o via cercado de pessoas, como se 

fosse uma atração à parte das aulas:

— Muito bem, proponho para a próxima aula que pesquisem 

sobre cada um dos orixás e escolha um para realizar um seminário. — o 

sinal de término da aula soou agitando a turma e, antes que saíssem da 

sala, o professor berrou — EM DUPLA! E façam uso dos textos que estão 

na copiadora — despediu-se — Até a próxima aula!

Ágata estava curvada no bebedouro, atrás de si um pé batia 

impaciente. Já havia saciado sua sede, mas para irritar o apressado 

atrás de si, permitiu que a água continuasse a molhar seus lábios. O som 

do tênis batendo no concreto tornou-se mais alto. Ela ergueu-se, mas 

permaneceu colada ao bebedouro, secando os lábios com as pontas do 

turbante que pendiam em seu ombro. Sorriu para si mesma e virou-se. 

Deu de encontro com Zahi que estava com seu corpo quase colado ao 

dela:

— Dá licença. — pediu quase ao tom de ordem. Ele se afastou 

deixando-a passar. Ela seguiu seu caminho e ele a seguiu.
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— Pois não? — questionou-o em gracejo.

— Estou esperando. — continuaram andando até o fim do pátio, 

o limite para o estacionamento da universidade.

— É mesmo? O que? — sarcástica.

— Sua resposta? — ele disse sem olhar diretamente para ela.

— Que resposta? — parou séria e o encarou.

— Eu te pedi desculpas na aula, lembra? E você disse que iria 

pensar no meu caso. — quase infantil.

— Ah sim, eu não pensei ainda!

A alguns metros, um Fusca 1999 verde, com a lateral amassada 

buzinou impaciente:

— Dá pra você andar logo, Gata, eu tenho mais o que fazer, 

SACO! — era Roseli.

Correu ao encontro da prima, entrou  no carro e, antes que o 

automóvel saísse cantando pneu, Zahi abriu os braços em suplica e 

perguntou:

— E aí?

Ela apoiou seu corpo sobre o de Roseli, botou a cabeça para fora 

da janela do condutor e berrou:

— Vou pensar. — fez uma breve pausa — Quem sabe na 

formatura te respondo. — sorriu com vontade. 

— Sai de cima de mim, garota. Com esse calor dos infernos e 

você cheia de pano... — esbravejou Roseli.

O carro partiu, escondendo a figura de Zahi em meio à fumaça 

negra do carburador.
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MITO COSMOGÔNICO?

Zahi entrou em seu quarto, ainda com o cheiro de Ágata em 

sua pele e impregnado com o beijo dela. Sentou na beirada da cama 

e lembrou-se do irmão. Voltou no tempo e se esforçou em recordar os 

últimos momentos antes da partida dele.

— Terminou de arrumar tudo, mano?

— Ainda não! – respondeu sem erguer dos papéis.

Zahi sentou ao seu lado desejoso de saber o que lia, mas 

permaneceu em silêncio. O rádio ligado terminou o anúncio de uma festa 

universitária no parque Ibirapuera. Após uma breve pausa Toni Garrido21 

acompanhado pela banda Cidade Negra soou os acordes da música 

Firmamento.

Não se sabe se envolvido pela música, ou pela partida do irmão, 

mas olhava-o com atenção, detalhando cada parte de seu rosto. Era 

inevitável as comparações que sua mente fazia entre o corpo de Zerbini 

e o seu. Contemplava-o buscando as diferenças, e esforçando-se para 

gravá-las em sua mente. Não se deu conta, mas cantou junto ao vocalista 

o início da canção:

O que é que eu vou fazer agora
Se o teu sol não brilhar por mim
Num céu de estrelas multicoloridas
Existe uma que eu não colori
Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor
Todo verbo que é forte

21 Toni Garrido: Nome artístico de Antônio Bento da Silva Filho, é um 
compositor, cantor e multi-instrumentista afro-brasileiro e vocalista da banda 
de reggae brasileira Cidade Negra.
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Se conjuga no tempo
Perto, longe o que for

— Oh, meloso, para com isso véio. Parece que eu vô morrer, 

porra!

— Vai se ferrar, eu gosto da música, seu troxa. Que isso que você 

tá lendo? — desconcertado.

— É parte da tese de doutorado da mamãe. 

— Onde você achou?

— Lá no quarto de bagunça, quando puxei a mochila a pasta 

caiu. — fez uma breve pausa – Ouve só que doideira.

Zerbini começou a ler em voz alta: 

Para Mircea Eliade, o mito é um conjunto de histórias que 

congregam ideais, de cunho religioso e social, visto que, para o homem 

religioso das sociedades primitivas, os mitos constituem sua “história 

sagrada” (ELIADE, 1992, p. 55), ...

— Mas você precisa ler até as referências? — indagou Zahi com 

graça.

— Cala a boca e ouve. – voltou a ler.

 ...e refletem as ações divinas, dos animais e humanas. E se 

fundamentam em fenômenos surpreendentes e extra-humanos. Já Jean 

Holm e John Bowker apontam que os mitos são atributos de todas as 

sociedades, e refletem a capacidade de imaginação humana no ato de 

produzir e criar situações que se enquadram em classificações de lendas 

e mitos. Originalmente, é difícil fazer a distinção entre o que é história 

ou mito, ou se um elemento é fantasioso ou se trata de uma representação 

do mundo real. Este é o elemento caro neste trabalho, analisar o mito – 
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cosmogônico – para entender se ele de fato pode ser compreendido como 

algo real, ou seja, passível de ser concretizado no mundo material e não 

apenas no imaginativo ou narrativo. 

— Engraçado. — interrompeu Zahi.

— O que? — quis saber o outro.

— Mito cosmogônico são os mitos que tratam da criação do 

mundo.

— E daí?

— A mamãe pesquisava ritos religiosos e não mitos.

— Vai ver tem alguma coisa a ver, sei lá. — voltou a encher o 

quarto com sua leitura. 

Uma vez que os mitos são visualizados como arquétipos do ser 

humano, e apresentam personagens virtuais, reproduzíveis ao longo da 

história da humanidade, com o intuito de dar explicações aos fatos ou 

fenômenos da ordem do desconhecido, pode-se inserir o mito na ordem 

do sagrado. Assim, a existência é interpretada por relatos que carregam 

em si uma conjugação de símbolos, visões e representações fabulosas. 

— Tô ligado! – pensou em voz alta Zahi – Faz todo sentido isso 

que mamãe falou. 

De certa forma as obras cosmogônicas da mitologia africana são 

como construções narrativas míticas, que buscam explicar os principais 

acontecimentos do surgimento do mundo e dos demais deuses. Isto 

porque os mitos tratam do que é comum aos homens das épocas arcaicas, 

desta forma toda mitologia é uma tomada de consciência, uma reflexão 

que leva para o campo além do humano. 
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Faz-se importante observar o primeiro elemento dos itans 

cosmogônicos: a oralidade. Ela tem sua origem nos estudos da literatura 

oral, em especial nas análises antropológicas dos mitos, que revelaram 

informações acerca da cultura particularista e a linguagem primitiva. 

— Tipo, sem a oralidade não existiria a escrita é isso que ela 

quis dizer? — interrompeu a leitura.

— Não, acho que é um condicionamento, tipo, é preciso um para 

o outro existir, mas é mais para um processo, tá ligado? — respondeu 

Zahi sem ter muita certeza.

— Acho que ela deve explicar isso mais pra frente. — voltou 

Zerbini para leitura.

A esse respeito, vale observar a consideração de Junito de Souza 

Brandão: 

A poesia é oral e tradicional, uma poesia não 

escrita e transmitida de geração a geração. 

Uma poesia áulica, cheia de fórmulas de 

caráter religioso e militar e cuja sobrevivência 

se deveu aos aedos e rapsodos (BRANDÃO, 

1986, p. 117).    

A constituição oral da Teogonia, que se remete Brandão, expõe 

a importância dada não apenas à oralidade, mas a tradição a qual 

ela se fixa, e seu período designado arcaico, ou seja, a época em que 

supostamente viveu Hesíodo.

— Quem é Hesíodo? — perguntou Zerbini de supetão.
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— O grego que escreveu a genealogia dos deuses gregos. 

— Ah, entendi... Mas, o que é genealogia mesmo? 

— A formação, o início, o nascimento dos deuses, o cosmogônico. 

– explicou Zahi pacientemente.

 Zerbini continuou a leitura.

Ainda que tenha sido escrita ao ser composta, toda a Teogonia se 

orienta e se formula na tradição da oralidade. 

— O quê que é essa Teogonia que a mamãe tá falando, hein? — 

quis saber Zerbini.

— É supostamente a primeira obra literária escrita do mundo 

ocidental, bocó. É o texto do Hesíodo. — respondeu Zahi como se fosse 

algo óbvio para ser entendido.

— Ah... Tô ligado! Então... Hesíodo escreveu a Teogonia que é 

a genealogia dos deuses gregos, é isso? 

— Isso aí! – respondeu Zahi acompanhado com um sorriso.

Observa-se que o poder comunicacional da oralidade que o 

mito possui é transmitido quase que automaticamente para o aedo22. 

Sua funcionalidade social abarca desde a visão acerca do mundo, uma 

reflexão sobre ele e uma consciência da sua própria história. O que 

consecutivamente faz com que este indivíduo tenha uma importância à 

comunidade, por resguardar as histórias e compartilhá-las. De maneira 

semelhante ocorre com os griots23 africanos, visto que,

22 Aedo: De origem da palavra grega aoidós, Brandão a define como cantor. O 
aedo não cantava ao som da citara, improvisando, como Demódoco, no canto 
VIII da Odisséia. O aedo é diferente: é um inspirado dos deuses, conforme está 
na Od. VIII, 43-45.
23 Griots: Em África, são narradores, cantores, cronistas e genealogistas que 
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simultaneamente, assinale-se que, em muitas 

sociedades tradicionais, como as iorubanas, 

a comunicação fruía por intermédio da 

oralidade. Ademais, é necessário enfatizar 

que, em muitas das sociedades que conheciam 

a escrita, formas não-orais de comunicação 

eram entendidas como parciais e incompletas. 

Isso justifica por que em espaços como os 

da África Ocidental o conhecimento fosse 

resguardado pelos griots, homens de memória 

prodigiosa que armazenavam na mente 

milhares de contos, histórias e provérbios, 

além das genealogias e dos feitos de reis 

e de imperadores famosos (SERRANO; 

WALDMAN, 2008, p. 145).     

— Mano, para de ler as referências, isso é chato pra caralho, 

véio! – chateou-se Zahi.

— Cala a boca! – rebateu o irmão.

 Entretanto, ao alinhar em comparativo simples a função do aedo 

e do griot, ambos se assemelham, pois detêm o poder da comunicação, e 

contam como ferramenta desta função o exercício intelectual da memória 

e a palavra.

utilizam a tradição oral como canal de informações a fim de transmitir a história 
de personagens e famílias importantes, às quais, em geral, está a serviço. A isto 
se tem que as autoridades que controlam uma sólida rede de griots praticamente 
monopolizem a difusão da “verdade” oficial
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— Porra, ficou confuso agora, você tá entendendo alguma coisa? 

— disse Zerbini.

— Tô. Continua. — afirmou e pediu Zahi.

nas tradições africanas, a palavra falada, 

além de valor moral fundamental, possui 

caráter sagrado, que a associa com uma 

origem divina e com as forças ocultas nela 

depositadas. [...] outro momento no qual se 

explicita o valor e o poder da palavra ocorre 

nas reuniões dos membros mais velhos das 

comunidades tradicionais, griots, nas quais 

são decididos diversos eventos que podem 

afetar a harmonia. [...] a palavra constitui 

elemento essencial para a busca de consensos 

por partes destes babalaôs (SERRANO; 

WALDMAN, 2008, p. 146 e 147).              

A palavra falada tem um poder Político, Social e de Sagrado 

para ambas as sociedades, e, como aponta Ki-Zerbo, também um poder 

histórico, mas, para além de todos estes, trata-se de uma arte de viver. 

O negro africano estabelece uma ligação 

entre história e língua. Essa visão é comum 

aos grupos linguísticos africanos bantu, ao 

iorubá e ao mandinga. Mas não é aí que reside 

a originalidade. Tal concepção identifica, 

espontaneamente, pensamento e linguagem 
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e encara a história não como uma ciência, 

mas como um saber, uma arte de viver (KI-

ZERBO, 2010, p. 257).

— Sabe o que me pareceu? — perguntou Zahi.

— Fala?

— Com aquele ditado que a mãe sempre dizia.

— A PALAVRA TEM PODER — falaram juntos.

Se entreolharam, e Zerbini voltou a ler.

Fica nítido que para as sociedades tradicionais africanas a 

importância da linguagem, sinonimizada em palavra, mas que denota 

toda uma construção empírica de oralidade. A função do griot além de 

ser importante à comunidade denotará para este indivíduo um estilo 

de vida (uma arte de viver), assim como o aedo. E, conforme Serrano e 

Waldman a linguagem faz com que se destaquem dos demais indivíduos. 

Portanto,

Os mitos são vozes polifônicas que 

presentificam as ações de um povo, 

legitimam sua vivência, sua cosmogonia, 

sua espiritualidade, sua representação social 

e cultural, entendendo, além disso, que 

manipulam/veiculam símbolos religiosos 

(ELIADE, 1992, p. 73). 

— Tipo, os padres, pastores... — apontou Zerbini.

— O que tem haver? — consternado.

— Eles pregam, porra. Tipo, usam a palavra. — breve pausa 
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— o Tio de vez em quando não fala pra gente que a gente tem de ouvir 

a palavra de Deus? — perguntou de forma retórica — na verdade ele 

quer que a gente escute a pregação que fala de Deus, e não ouvir Deus 

de verdade. Tendeu?

— É... Tem sentido. — concordou Zahi. 

— Ouve só, vê como é parecido. — continuou a ler Zerbini.

Os mitos são importantes porque transmitem conhecimento, 

fornecendo a interpretação da realidade negra, para o caso dos africanos, 

sua cosmovisão, sua forma de lidar com a vida, com a morte, com o medo.

— Sabe o que me fez lembrar isso? – Zahi perguntou ao irmão.

— Manda. — disse sem tirar o olhar do texto.

— Uma vez mamãe disse que as religiões de matrizes africanas 

tinham uma hierarquia rígida que era seguida, na época eu não entendia 

muito bem, mas agora ouvindo faz mais sentido.

— Boiei! — afirmou o irmão, encarando-o.

— Olha só. Pensa comigo. Pode-se analisar o mito cosmogônico 

separadamente, o mito ou itan da criação do mundo, beleza?

— Beleza?, mas não tô entendendo. — afirmou Zerbini.

— Presta atenção. Significa que em um nível hierárquico o itan 

cosmogônico é como o chefe dos itan...

— Fala mito, fala mito, porra. Assim você me confunde. Itan? 

confundi a minha cabeça. — Zerbini irritado com sua confusão.

— Beleza. Mito, então. O mito cosmogônico é o chefe dos mitos, 

beleza?

— E daí?

— E daí, que todos os outros mitos estão sujeitos a ele. Pensa, 

os mitos dos deuses ou dos orixás, como a gente conhece, são deuses, 
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no caso dos gregos, e os orixás para os africanos, elementos de segunda 

ordem. Não que tenha uma qualificar, tipo, esse é melhor que esse, 

entendeu? Mas são hierarquicamente menores que os itans...

— Mito, porra. — grosseiro com o irmão.

— Tá, mito. Então... Nas religiões de matriz africana tem o pai 

de santo, e os outros níveis hierárquicos, tipo quem toca o tambor, quem 

pode acender velas, quem pode dançar para os orixás, e assim vai...

— Mas todas religiões têm isso. Tipo a gente não pode chegar 

na Igreja do fim da rua e celebrar uma missa, e nem o cara que acabou 

de entrar no seminário. Tem uma hierarquia de quem pode o quê. — 

recordou Zerbini.

— Verdade. É isso que o mito cosmogônico representa. — 

constatou Zahi.

— Toma, continua lendo você. Preciso terminar de organizar 

minha bagagem. — jogou os papéis no colo do irmão e levantou.

— Quê tá fazendo?

Zahi levou um susto ao identificar o tio ao seu lado na cama, não 

havia percebi sua chegada.

— Eu estava lembrando do Zerbini, tio.

— Falou com ele hoje? — queria saber.

— Mandei um e-mail, mas ele ainda não respondeu. Na última 

vez que a gente se falou ela disse que estava indo para uma tribo, um 

lugar distante de centro urbano, tipo no interior de Angola.

— A janta tá pronta, você quer comer? — carinhoso alisando os 

negros cabelos do sobrinho.

— Quero. — levantou e seguiu os passos do tio. 
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A SEDUÇÃO É UM SINUOSO JOGO

 Sentada atrás do balcão da loja “Casa de Obá” estava Ágata. 

Uma loja pequena ao lado do terreiro de vó Conga. Uma das fontes de 

renda da família. À sua frente um pequeno ventilador para refrescar do 

calor. Envolvida em sua leitura, não percebeu quando ele chegou:

— Boa-tarde! — disse a voz masculina.

Colocou o livro sobre o banco e voltou sua atenção ao cliente:

— Pois não? — segurou o sorriso.

— Eu gostaria... — ela o interrompeu.

— Não tenho ainda a resposta e, além do mais...

— Calma. Não vim para saber a resposta, preciso de ajuda para 

concertar o meu patuá.

Ela ficou um pouco sem graça, mas incrédula, abriu a mão:

— Me deixa ver. 

Ao invés de obedecê-la, abriu a camisa verde e mostrou seu 

patuá. Pendurado em seu pescoço e pendente ao tórax, um pequeno saco 

verde preso a uma corrente de prata. Sorriu e inclinou-se sobre o balcão 

para que ela pudesse ver melhor o objeto.

— Na minha mão. — ordenou.

— Você é mãe de santo? — perguntou sarcástico.

Engoliu seca a pergunta. Baixou a cabeça em um sorriso de 

negação procurando a melhor resposta para dar. Queria trucidá-lo, 

mostrar que era mais sábia que ele:

— Bem, e você deve saber que patuá não se concerta. Se 

danificar você tem de se desfazer dele... 

— Eu sei...

— Se sabe por que veio até aqui? Para me irritar? — levemente 

tensa.
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— Não vim te irritar, na verdade vim pedir para fazer o trabalho 

de antropologia comigo.

— Como é que é? — incrédula.

— Faz o trabalho comigo? — abriu um largo sorriso.

— Não vai dar certo. Somos tão diferentes. Você é muito 

sabichão, o “senhor sei de tudo”, aquele que tem todas as respostas...

— Olha só quem esta falando? E você? — provocou.

— E você o quê? — irritada, cruzou os braços aguardando a 

resposta.

— Quer saber, foi uma péssima ideia! — deu as costas saindo. 

Ágata passou pelo balcão e o intimidou.

— Então é assim? Você vem aqui, me provoca e vai embora? — 

ele voltou-se para ela.

— Não dá para conversar com você. Se acha demais, vive com 

essas roupas coloridas. — fez uma voz em falsete feminina e dançou — 

Tipo, olhem para mim, eu sou descendente de africanos...

— O que é isso? — fez uma pausa — minhas roupas te 

incomodam? E você que diz que é feirante, mas se acha o senhor 

conhecedor de todas as coisas do mundo...

— Você não me conhece. — ele se irritou.

— Nem você me conhece, além do mais, não precisa de mim 

para fazer o trabalho da faculdade, a sua mãe é a maior conhecedora do 

mundo afro, não é? Ela pode te ajudar...

— Porque você fala tanto da minha mãe? Para o seu 

conhecimento, eu não a vejo desde os meus oito anos... e ela escreveu 

apenas dois livros...

Ambos ficaram mudos. 

— Desculpa.  — Ágata ficou constrangida.
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Lucia Silva quando jovem esteve em Angola para seus estudos 

de Mestrado, lá ela teve os filhos Zahi e Zerbini. Voltou para o Brasil 

com os meninos nos braços e nunca disse quem era o pai deles. Quando 

tinham oito anos ela voltou à capital angolana para sua pesquisa de 

doutorado, deixando os garotos com seu irmão. Desde então a família não 

tem notícias dela. As autoridades locais acreditam que ela fora vítima de 

um sequestro. Muito provavelmente feito pelo grupo M2324, guerrilheiros 

contrários ao governo de Angola.

Zahi e Zerbini, na tutela de Milton, foram criados com trabalho e 

estudos. O tio feirante ensinou a profissão aos meninos. Com o passar dos 

anos, e sem notícias da irmã, entregou-se inteiramente à criação deles. 

Zerbini, quando chegou à fase adulta, partiu para África na busca da 

mãe. O tio e o irmão permaneceram no Brasil trabalhando para ajudá-lo 

em sua busca. Fazia treze anos que não via a mãe e dois que não via o 

irmão:

— Eu não sabia da sua mãe. Desculpa, Zahi. — estava sentida. 

Sentaram na calçada da loja.

— Tudo bem. Na verdade o consulado brasileiro abafou o caso.

O terreiro de vó Conga, depois que foi tombado como patrimônio 

cultural religioso recebeu melhorias. Moram lá a família de Ágata e sua 

prima. E as escolhas das roupas de Ágata é mesmo uma afirmação. Em 

24 O Movimento 23 de Março ou M23 é também conhecido como o Exército 
Revolucionário do Congo, um grupo militar rebelde baseado em áreas do leste 
da República Democrática do Congo. O grupo é dominado pela etnia tutsi, e 
segundo especialistas da ONU, é apoiado pelo Ruanda Negra. O líder Bertrand 
Bisimwa disse em 5 de Novembro de 2013, que o M23 depunha as armas depois 
de perder seus redutos em Kivu Norte (Congo Democrático). O Grupo inclui 
guerrilheiros que já foram leais a um exército rebelde assimilado pelo exército 
da RDC, e que depois desertaram. 
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um país que presa por tudo que é avesso à história de seu povo, ela sente 

como uma obrigação ser negra:

— Obrigação? 

— Sim, obrigação. — afirmou. — Quando a TV me diz que 

tenho de ter os cabelos lisos, pele mais clara e tudo mais...

— Isso não é estranho?

— Não. Ser afirmativa é estranho? — um pouco insultada.

— Está bem. Não falo mais de suas roupas coloridas...

— E nem faça mais aquela imitação ridícula.

— Tudo bem e você para de falar da minha mãe como se ela 

estivesse em casa me esperando com o almoço pronto, tá bom! — 

sorriram.
— Mas, fala a verdade, você é feirante mesmo? Daqueles que 

gritam o preço do mamão e tudo o mais?

— Sim! — gargalhou.

— E você trabalha nesta lojinha de objetos religiosos?

— Pois é... É da família, mas sou eu quem cuido...

Vitor passou por eles.

— Motumbá25, Vitor! — ela o cumprimentou, ele apenas os 

encarou como um cão pronto a morder.

— Quem é o simpático? — desejava saber Zahi.

— É o ogã26 da casa.

— Sei... e ele é sempre legal assim?

— Deixa pra lá. Vamos fazer um jogo? — empolgada — Faço 

25 Motumbá: Saudação respeitosa dirigida aos altos dignitários da tradição dos 
orixás. Do iorubá mo túmba, “eu o saúdo humildemente” (o verbo túmba tem o 
sentido de “ceder”, “capitular”, “render-se”). 
26 Título da hierarquia masculina dos candomblés, conferindo a pessoas 
prestadoras de relevantes serviços à comunidade-terreiro ou mesmo especialistas 
rituais, como músicos, entre outros. Na umbanda a mulher também pode ter o 
título hierárquico de Ogã. 
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uma pergunta e você responde, depois você faz uma pergunta e eu 

respondo...

— Sei...

— Tá afim? Assim a gente se conhece.

— Qual sua cor preferida? — ele de supetão.

— Espera, quem disse que você começa? A ideia é minha; eu 

que começo.

— Mas o desafiante sou eu. — disse sério.

— E...

— Eu que tenho o direito de iniciar, ora essa!

— Está vendo, você é muito prepotente. Porque não é legal o 

tempo todo?

— Olha só quem está falando, você vive na defensiva.

— Está bem senhor Zahi, vai lá, começa — disse irritada.

— Não, começa você.

— Começa você.

— Vamos ficar nesse joguinho? — cansado do gracejo dela

— Está bem, eu começo.

— Opa, espera aí. Você disse para eu começar. — buscando 

irritá-la.

— Só pode estar de brincadeira — ela sorriu dengosa.

— Você é uma negra colorida; sem sarcasmo — afirmou em 

defesa — que sabe que é charmosa e provocante, mas é também muito 

mimada.

— Ora vejam só, você me acha charmosa e provocante? — 

sorriu solta.

— É, você é, mas é mimada também!

— Eu também posso dizer umas coisas de você. 

— Vai lá, mãe de santo — sorriu de lábios fechados.
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— Não sou mãe de santo, mas tenho uma cigana e uma pomba-

gira que são tiro e queda.

— Manda a ver! — desafiante.

— Você vive cercado de gente, faz de tudo para chamar a 

atenção, é um bom amigo, mas na verdade é solitário e se esconde atrás 

de uma arrogância; e é bonitinho. Acertei?

— Só errou no bonitinho. Eu sou é lindo.

— Tá bom, desculpe-me príncipe africano — gargalharam alto.

— Vai fazer a pergunta ou não?

— Porque do patuá? — encarou seus olhos castanhos escuros.

— Presente da minha mãe. Ela nunca disse nada do meu pai, a 

não ser que ele deixou para mim e meu irmão um patuá.

— Para dividirem? — rápida e em susto.

— Claro que não, um para cada um! — fez uma breve pausa — 

Agora eu. Qual seu sonho?

— Ser cantora da MPB.

— Qual seu maior medo?

— Árvores. Tenho dendrofobia27...

— O que?

— Tenho fobia de árvores, me dá pânico estar cercado delas. E 

você?

— Não tenho medo.

— Tá bom. Você é a senhora sem medo. Só porque é macumbeira 

quer dizer que não teme nada?!

— Espera aí, macumbeira não senhor... — titubeando. — Tenho 

medo de samambaia. — gargalhou aquosa.

27 Dendrofobia: Do grego δενδρον, árbore, é o pânico extremo de árvores e de 
tudo que relaciona a elas. Seus sintomas principais, similares às das outras fobias 
extremas, incluem ataques de pânico, dificuldade para respirar, suor excessivo, 
vertigem, náuseas e vômitos.
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— Pode parar com isso — irritado com o deboche — uma vez 

eu estava em um parque com meu tio e quase morri de falta de ar. Você 

é muito incrédula.

— Olha, vamos parar com esse negócio de você ficar me julgando 

e me criticando o tempo todo. Já está ficando chato!

— Mas você quem começa.

— Saco! — ela se ergueu — Chega disso!

— Está bom, eu paro. Eu paro... — ela voltou a sentar-se ao seu 

lado –

Qual o significado do seu nome?

— Ágata é bondosa e meu sobrenome é ouro em turco.

— Altin?

— Você fala turco? — sarcástica.

— Não, apenas sou um leitor e gosto de contos turcos.

— Nossa, que culto você é, não?!

— Está debochando da minha cara? 

— Vai começar... — encarou-o. — E o seu nome, o que significa?

Ele aproximou-se dela. Encarou seus olhos mel, mas o reflexo do 

sol tornava-os verdes. Uma onda de vontade cresceu entre eles. 

Quando Zahi pronuncia seu nome, uma chama incendeia seu 

interior. A ponta de língua tocando os dentes de baixo em um aberto e 

baforoso “A”, seguido de uma contração da garganta prendendo o “GA” e 

o terceiro no encontro da língua com o céu da boca em um sonoro “TA”. 

Á-GA-TA. Ainda era aquela garota negra baixinha, de corpo farto que 

entrou no primeiro dia de aula requebrando debaixo de um vestido azul 

turquesa e um sorriso solar, balançando os cabelos trançados amparado 

pelas costas largas.

Pegou as mãos dela, a cor negra oleosa sobre a morenice pálida 

dele contrastaram em harmonia naquela tarde:
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— Precisa pegar na minha mão para explicar o significado do 

seu nome? 

— Larga de ser mala sem alça e me deixa continuar... — ela se 

calou. –

Dizem que no arquipélago de Dahlak, no Mar Vermelho, havia um rei 

tirano e cruel, esse rei tinha uma filha linda que se apaixonou por um 

camponês...

— Sua mão está suando... — sorriu dengosa.

— Posso continuar? — perguntou charmoso, mas não aguardou 

resposta. — Ele também se apaixonou por ela. Mas, o rei ficou sabendo 

do amor deles e mandou chamar o camponês. Então o rei pediu para 

que ele provasse o quanto amava sua filha — Ágata retirou sua mão e 

enxugou na barra da saia e voltou a colocar sobre a mão de Zahi — o 

pobre camponês retirou uma adaga de sua cintura abriu o peito e retirou 

seu coração. Ainda teve tempo de colocar seu órgão pulsante nas mãos 

do rei. E este ato de amor quer dizer Zahi. 

Ambos se olhavam nos olhos, envolvidos em uma áurea de 

charme e desejo. Zahi estava tenso e o suor de sua testa tornou-se maior. 

As mãos entrelaçadas nadavam em um pequeno rio de suor corporal. 

Ágata tomou a iniciativa e o beijou. Um beijo curto, mas intenso. Um 

abraço selou o princípio deste romance. Com os lábios colados aos 

ouvidos dele, segredou:

— Seu mentiroso, seu nome significa esplêndido. Eu já tinha pesquisado. 

– riram gostosos e em cumplicidade.
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A FAMÍLIA DE SANTO

De uma forma estranha, às vezes agressiva, mas singular e que 

somente quem ama sabe o porquê, Ágata irrita-se com Zahi, mas isso 

também a atrai para ele. O que ele não suporta nela é o que mais gosta. 

Nesta regra de quem irrita mais e atrai com maior furor chegaram a 

quase um semestre de namoro. Primeiro de forma discreta, ocultaram 

dos amigos de faculdade qualquer possibilidade de representação de 

romance. É claro que Zahi não se controlava e, de vez em quando, exibia 

suas famosas tiradas sarcásticas de encontro a Ágata. Ela, que de santa 

nada tinha, não poupava o jovem garoto e, quanto mais gostava, mais 

tentava irritá-lo diante dos outros.

Ao contrário das convenções sociais, ela conheceu primeiro a 

família do rapaz antes dele a dela. Família nem tanto, somente o tio. Que 

veio acompanhado dos outros rapazes que trabalham na feira com ele e 

alguns conhecidos da igreja que frequenta.

Ágata foi confrontada pelos pais a conhecer o jovem e promissor 

namorado, isso depois de Roseli contar para eles que ambos viviam 

aos “amassos” no carro dela depois das aulas na faculdade. A própria 

Ágata escolheu a próxima gira28 como o dia para apresentar sua família. 

Foi na gira de esquerda29, em que uma noite fresca e tranquila poderia 

proporcionar um ritual lindo e agradável, se não fossem os acontecidos 

pré-manhã.
Zahi chegou tímido, o ritual já havia começado. Mesmo sabendo 

que apenas Ágata, Roseli e Vitor o conheciam, sentia como se todos ali 

28 Gira: No seu sentido mais comum, é o termo utilizado para denominar as 
sessões em um terreiro.
29 Gira de esquerda: Nelas, são cultuadas as pomba-giras, os exus e, 
eventualmente, exus mirins.
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soubessem quem ele era. Sentou-se na assistência,30 no terceiro banco, o 

banco principal, um pouco atrás dos ogãs e ao centro. Local privilegiado; 

passível de ver tudo o que se passaria ao centro do barracão, já que a 

assistência era separada por uma pequena mureta de concreto, pintada 

de cal que manchava os joelhos ao leve toque.

Não encontrou Ágata, na verdade não a reconheceu. Vestida com 

uma saia cumprida e rodada vermelha, uma camiseta de renda preta 

rente ao seu corpo, o que a deixava mais baixa e redonda; dançava com 

os outros filhos de santo ao redor da cumeeira31. Todos estavam de preto e 

vermelho, a cumeeira também estava vestida em fitas vermelhas e pretas, 

causando uma ilusão de ótica quando a luz sacolejante a iluminava. Era 

como se gente e tronco de madeira dançassem juntos. Claro que ela presa 

do teto ao chão limitava-se a rebolar com o inconstante jogo de iluminar e 

desaluminar das velas, unido ao palpitante som dos atabaques.

Depois de tanto procurar, Zahi encontrou sua amada. Bem de 

verdade, não era mais Ágata, mas sim a pomba-gira Rosa Vermelha. 

Dançava de forma graciosa e seus gestos eram ainda mais graciosos. Além 

do corpo de Ágata dançando ao comando da entidade, Zahi encontrou 

um par de olhos cinza cravados nele — era vó Conga que o observava 

atentamente.

Logo que o rapaz entrou, a velha senhora sentiu algo diferente 

no ar. Observava-o com atenção minuciosa de uma matriarca, não apenas 

como a líder da família, mas como a guia espiritual de seu terreiro, que 

a fazia estar atenta a todos os frequentadores de sua casa. Tinha consigo 

30 Assistência: Pessoas que vão ao terreiro em busca de auxílio, são essenciais 
para as religiões de matrizes africanas, que tem o princípio de fazer a caridade.
31 Cumeeira: Ponto central da energia do barracão, por funcionar como uma 
espécie de “para-raios” proporcionando defesa à comunidade. Ela faz uma 
conexão dos elementos da terra com Olorun, geralmente um poste ou pilar de 
madeira do teto ao chão.
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que havia algo com ele, talvez sua mediunidade latente ou o simples 

ciúmes da neta, mas algo havia e não conseguia distinguir o que era. 

Relaxou direcionando sua atenção aos guias32 em terra, que atendiam a 

assistência em seus trabalhos espirituais. 
A dois bancos atrás de Zahi havia um homem. Encostado na 

parede, assistia a tudo com minuciosa atenção. Sempre de cara fechada, 
sisudo e com um leve tom de carrancudo no semblante limitava-se a 
bater palmas quando preciso durante os cantos invocados por vó Conga 

ou os ogãs.

Ao princípio do nascer do sol. Antes mesmo dos galos de vó 

Conga anunciarem o término da gira. Pouco antes de ser servida a famosa 

canja da manhã, algo inesperado aconteceu.

32 Guias: Espíritos que trabalham nas diversas ramificações das religiões de 
matrizes africanas. Esses espíritos incorporam nos médiuns para poder realizar 
seus trabalhos, como dar orientações, executarem trabalhos de contra magia e 
outros. 
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A HORA DA POMBA-GIRA

Os ogãs já estavam cansados de seus trabalhos de tocar 

atabaques, alguns da assistência já haviam ido embora, pegado suas 

canjas e partido. Parte dos filhos de santo já havia desincorporado de 

seus guias. E, fugindo à sua regra, Rosa Vermelha, que era uma das 

primeiras a partir depois de realizar seus trabalhos, ainda estava em terra. 

A sacerdotisa fez sinal para cantar aos exus e pomba-giras partirem. Mal 

os ogãs encheram seus pulmões de ar, Rosa Vermelha pediu a palavra:

— Quero um ponto — disse entre dentes à vó Conga.

— Que seja rápida pomba-gira, seu fandango precisa acabar...

A guia pousou as mãos na cintura, curvou o corpo para trás, 

deixando os longos cabelos tocarem o chão e gargalhou de forma 

aveludada. Voltou à sua postura e, logo em seguida, Janaína, que estava 

no Rumpí33 questionou a pomba-gira: 

— A senhora quer que a gente cante qual ponto para senhora?

— Pode só me firmar um cabula34 — disse graciosa.

Os ogãs iniciaram o toque, o som ritmado e contínuo propagou-

se pelo ambiente. Rosa Vermelha andou calmamente até a mureta que 

dividia a assistência do restante do barracão. Além de Zahi e o homem 

carrancudo ao fundo, havia mais cinco pessoas. Todos ficaram atentos a 

ela. Os irmãos de santo sentados aos pés de vó Conga, os ogãs, a pouca 

assistência e até os guias em terra estavam atentos aos movimentos da 

33 Rumpí: Etimologicamente, Run significa rugido, e Pi imediatamente. Este é 
geralmente o segundo dos atabaques, o intermediário, com o som mediano. O 
Rumpí se encontra entre o Run, o maior atabaque com som grave, e o Lé, menor 
atabaque que tem o som mais agudo.  
34 Cabula: É um dos tipos de toques oriundo de Angola e Congo. Nos terreiros 
de candomblé, eles são tocados com as mãos. Na umbanda pode, para o mesmo 
toque, ocorrer com as mãos e/ou com os aguidavi, baquetas com que se percutem 
os atabaques. 
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pomba-gira. O toque continuou e Rosa ainda olhava atentamente para a 

assistência, ninguém sabia ao certo para onde ela direcionava seu olhar, 

mas algo em Zahi sabia que era para ele. Um fino fio de gelo percorreu 

sua espinha:

— Ainda não me louvou quem tu eras? — cantou e fez uma breve 

pausa, girou o pescoço em direção à líder, gargalhou em seco, voltou-se 

ao jovem e cantou novamente — Ainda não me louvou quem tu eras? — 

antes que afirmasse que era com ele que falava continuou:

Ainda não me louvou quem tu eras?

Eu sou Rosa Vermelha e no amor faço meu louvar

Ando em catatumba e a Calunga é meu lar 

[fez uma pausa recuperando fôlego] 

Ainda não me louvou quem tu eras? 

Ainda não me louvou quem tu eras? 

Da pedra rosa sou Rosa Vermelha

E não choro por amor aos pés da cachoeira

Ainda não me louvou quem tu eras? 

Ainda não me louvou quem tu eras? 

Cantou pausadamente e apontou à Zahi.

No mesmo instante, vó Conga ergueu-se de sua cadeira e ordenou 

aos ogãs:

— Pode parar o toque — para a pomba-gira — Rosa Vermelha, 

é hora de ir... — junto com a matriarca, Manuel, que estava na Lé, 

questionou a pomba-gira:
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 — A senhora quer falar com o moço... — e, antes que concluísse, 

foi interceptado pela voz poderosa de vó Conga: 

— Ela não quer nada.

— Eu não, ele que vai querer falar comigo, e vai querer muito... 

— disse sem parar de olhar para o assustado Zahi. 

Os atabaques silenciaram. A luz das velas tornou-se mais 

intensa. Uma tensão se formou no ar. Todos estavam sem ação diante 

do que ocorria. A sacerdotisa estava visivelmente alterada. Zahi olhou a 

pomba-gira nos olhos e tentou discernir se não era Ágata que lhe estava 

pregando uma peça, mas não conseguiu ter certeza. Os filhos de santo 

permaneceram atentos, acreditando se tratar de um ser sem luz que se 

apossou da neta de vó Conga. O silêncio foi interrompido pelo som de aço 

batendo contra aço no adja35:

— É hora... É hora...

Madrugada já deu hora

A Pomba-gira se despede, diz adeus e vai...

Antes da mãe de santo terminar o ponto, Rosa Vermelha a olhou 

fixamente e seus olhos tornaram-se de um amarelo vivo, quase dourado:

— Ainda não... — vó Conga cambaleou para trás e apoiou-se na 

ponta do congá36, que se estende de fora a fora da parede do barracão, de 

frente à assistência, repleto de imagens dos orixás e velas de iluminação 

35 Adja: É uma campainha desbloqueadora de campos mentais, propagador de 
energias e pode ser usado para abençoar os filhos e fazer a limpeza das energias. 
Quando tocado próximo ao médium, faz com que o orixá ou guia espiritual se 
aproxime mais da incorporação, é utilizado para decantar energias nocivas ao 
médium.
36 Congá: É o altar sagrado do terreiro, composto de imagens de santos, caboclos, 
preto velhos, entre outros. É constituído, em geral, por uma mesa e tem relação 
direta com que está em baixo — os assentamentos e/ou fundamentos do terreiro. 



56

dos guias. Maria, mãe de Ágata segurou o flácido braço da velha senhora 

em socorro:

— Mãe, está bem? O que está acontecendo?

A matriarca tentou fazer uma reza de proteção, mas, como que 

lendo o pensamento de vó Conga, Rosa Vermelha voltou a proferir, mas, 

desta vez, uma voz gutural dominou a entidade, perdera por completo a 

docilidade costumeira:

— Eu disse que ainda não — e uma energia fez a velha senhora 

girar nos calcanhares e cair sentada de volta à sua cadeira, soltando um 

leve gemido de desconforto muscular. 
A pomba-gira voltou-se para os ogãs. Os cabelos dela 

haviam perdido os cachos naturais para uma forma escorrida de fios 
negros, colados ao corpo como se sempre o foram assim. Lisos em um 

constrangedor chapeado negro. Vitor tentou falar com ela:

— Mãezinha, o que está acontecendo? A senhora não é assim... 

Não é essa Rosa Vermelha que amamos...

Ela gargalhou em seco, tão seca quanto uma lixa sendo passada 

pelo aço corroído pelo tempo. Olhou para ele com os olhos dourados, 

fazendo o musculoso e valente homem tremer em sua coragem. Como 

Rosa não respondia, Vitor, seguido por seus companheiros, iniciou um 

ponto37: 

— Choveu, choveu

Só na calunga é que não choveu

Choveu, choveu

Só na calunga é que não choveu

37 Os pontos são os cânticos sagrados das religiões de matrizes afro-brasileiras 
e têm diversas funções, por exemplo, homenagear uma entidade ou convidá-la 
ao convívio com os humanos. Quando os fiéis entoam os pontos, eles estão ao 
mesmo tempo fazendo uma prece e invocando ou contando por meio do canto os 
mitos das entidades.
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É que a Pomba-gira das Almas presta contas pra Deus...

Atrás de Rosa Vermelha estava João, munido do adja pronto a 

tocar sobre a cabeça da filha e contra a guia. Alguns dos filhos de santo 

cantavam tímidos e temerosos junto aos ogãs, era o ponto de chamamento 

da pomba-gira de vó Conga — Pomba-gira das Almas, a maior e mais 

forte pomba-gira da casa.

Sacudiu a saia, desenhando um grandioso “S” no ar, Rosa 

Vermelha fez João lançar-se contra a parede e, depois, jogar-se ao ar 

em uma posição corporal para cair de face ao chão, mas manteve-se, 

semelhante a vó Conga petrificado. Era uma estátua de um homem no 

ar. Uma das mulheres que estava na assistência gritou de pavor e tentou 

erguer-se para sair, mas foi impedida por uma energia que a prendia 

no banco duro de madeira crua. Apenas os ogãs podiam mover-se, os 

demais estavam presos em seus lugares, mudos, olhos esbugalhados, 

alguns molhados pelas lágrimas que teimavam em transparecer o medo 

de morte que passava pelas veias. 
Zahi também estava inerte. Não sabia se era a Pomba-gira ou 

o próprio medo que o fazia estar imóvel. Sem dar-se conta, segurava 

firme o patuá pendente em seu pescoço. Queria sair dali, por um breve 

minuto desejou que não tivesse ido até aquele local, questionou-se se 

seu amor por Ágata era mais forte que aquilo que estava vivendo. Pensou 

também no irmão, na mãe desaparecida. Temeu por sua vida. Temeu não 

realizar seus sonhos. Queria compreender o porquê de tudo o que estava 

ocorrendo, não sabia o porquê, mas sabia por quem aquilo ocorria — era 

por causa dele. Somente dele. Imaginou ser o portador da desgraça do 

terreiro de vó Conga e da história da família de Ágata. Temeu pela vida 

da amada e desejou que aquela entidade fosse embora e pudesse pegar 

sua Ágata nos braços, dizer a ela o quanto a amava, que era ela a mulher 
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para ele, que iria até o fim do mundo por ela. Desde a partida de sua 

mãe, nunca se sentirá tão amado como agora. E uma vontade louca, que 

somente quem ama pela primeira vez sente, de agarrá-la e expulsar do 

corpo dela aquela que aprisionava sua Ágata. Quis chorar, mas o choro 

não caiu. 

Rosa Vermelha, com uma voz rouca, que galopava no ar a cascos 

rastejantes, disse a Vitor:

— Toque o que eu mandar! — ordenou a Vitor, que de imediato 

respondeu. 

— NÃO. — forte, mas com medo e cantou rápido outro ponto à 

Pomba-gira das Almas. 

Vocês estão vendo aquela bruxa parada

Aquela bruxa sentada

Aquela bruxa em pé...

 Vó Conga conseguiu libertar-se da força energética de Rosa 

Vermelha e vociferou contra ela em uníssono ao ponto invocado por Vitor: 

 — Eu invoco Issasserin38... — berrou a reza — KITEMBO 

APOKAN39.

Rosa Vermelha não deu atenção. A voz de Vitor começou a falhar, 

38 Issasserin: É uma borboleta negra, encanto de Kitembo que a denomina 
Apokan. Por sua vez, é o tempo que rege a noite e tudo o que acontece nela. 
Issasserin tem o formato de uma menina negra de 70 centímetros e duas asas 
longas. É encontrada em árvores frondosas e de lua cheia. Um ser da mitologia 
angolana que, quando invocado e diante de um pedido bem feito, é cumprido 
literalmente conforme as palavras feitas por quem pede sua ajuda. Resolve com 
impressionante rapidez todos os problemas que lhe são apresentados.
39 Kitembo: Conhecido como Tempo na Nação Angola. É o Nkisi que controla as 
mudanças, as estações do ano e o próprio tempo mortal. É o equivalente a Ìrokò 
para os Iorubás. Quando invocado junto a Issasserin, a Apokan se faz mediante 
ao feitiço de tempo na noite, um encanto para interromper algo já iniciado.
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o ar faltando e a pele negra de seu rosto tornou-se roxa pálida:

— Ainda vai cantar para “Das Almas”? — gargalhou estridente, 

voltando o olhar para vó Conga. Deixa Issasserin em paz — e fez a velha 

senhora deitar-se no chão em posição fetal. — Ela deve estar em alguma 

árvore por aí, aprontando das dela. 

De volta a Vitor, parcialmente recuperado, tonto pela falta de 

ar, sua visão estava falha e sentia que ia desmaiar a qualquer momento:

— A única bruxa aqui, hoje, sou eu! — gargalhou e, no meio de 

tal gargalhar, que soava danosa a vida de todos naquele terreiro, rezou: 

— Òlòrún nì odi èdùn okàn / Mo ni odi èdùn okàn40

Os exus incorporados partiram de imediato. O som do atabaque 

voltou a soar alto, frenéticos. Os ogãs sentiam as mãos pesadas tocarem o 

couro do instrumento seu sua permissão. Vitor tocava ágil, mas seu corpo 

estava prestes a se desfalecer sobre o instrumento. Rosa Vermelha parou 

de frente para Zahi:

Dói... Dói... Dói...

Um Amor faz sofrer

Com a perda sofre mais 

Sorriu assombradora para ele e repetiu: 

Dói... Dói... Dói...

Um Amor faz sofrer

Com a perda sofre mais

Quem é você? 

40 Olorun que fortifica o coração do triste/ Fortifica o meu coração triste. — 
Reza Bantu para proteção do ori.
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Perguntou sacolejando os ombros em sarcasmo, mas não buscava 

uma resposta. 

Para amar o meu amor

E deitar na minha cama

Papagaio come o milho

Periquito leva a fama.

Os primeiros raios de sol invadiam as entradas das telhas, 

desviando das bandeirolas brancas penduradas no teto. Todos petrificados 

aos mandos e desmandos da Pomba-gira Rosa Vermelha. Alguns olhos 

vertiam lágrimas, outros babavam no canto dos lábios pela petrificação 

energética.

Um olhar triste formou-se na face da Pomba-gira. Como se 

a lembrança de uma pesada tristeza houvesse chegado nela. Zahi 

acreditou que poderia ser Ágata tentando se libertar. Ela andou até a 

mãe de santo, ainda na posição fetal que a colocou. Olhou nos seus olhos, 

como uma filha olha para uma mãe no ato de uma separação. O dourado 

ainda permanecia na íris ocular, mas não estava envolto em uma energia 

sombria como antes. Era Rosa Vermelha que vó Conga viu surgir em 

seu barracão no corpo de sua neta. A mesma Rosa graciosa que sempre 

cativou a todos com seus encantos e mimosidades, mas uma áurea triste 

pairava nela.

Vitor, Janaína e Manuel estancaram o som ao seu comando. 

Apenas o chiar das velas acabando invadia o local junto da luz solar. 

Rosa Vermelha abraçou seu corpo, o corpo de Ágata, como uma criança 

que abraça um brinquedo, ou um idoso que abraça uma criança querida, 

como um amado abraça uma amada e voltou a cantar. Porém do seu 

interior ecoava um canto de lamente, quase uma lamúria, um choro de 
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saudade e esperança:

— Vou-me embora41... Vou-me embora...

Eu aqui volto mais não

Vou morar no infinito

E virar constelação...

Girou fazendo sua saia formar um arco redondo e gordo no ar, 

assim se foi. Deixando Ágata, com seus longos cabelos encaracolados 

e seu olhar de: — estou com fome! Alguns gritaram diante da liberdade 

energética. A mulher que queria ir embora, sem titubear, saiu rápida como 

um gato e partiu sem olhar para trás. Vitor desmaiou sobre o atabaque. 

João que flutuava, ao tombar no chão como um fruto amadurecido que 

caia de uma longa árvore, soltou um breve gemido de dor. O corpo de vó 

Conga continuou no chão, em posição fetal como veio ao mundo, de olhar 

encharcado de lágrimas e inerte para a cumeeira.

41 Samba-enredo do Grêmio Recreativo de Samba Portela do ano de 1975, 
denominado “Macunaíma, herói de nossa gente”. Samba-enredo composto por 
David Corrêa e Norival Reis, mas amplamente conhecido pela intepretação da 
cantora mineira Clara Nunes.
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O AMANHECER DE EXU

Como a longa calda de pavão albino, que se estende pela grama 

verde atrás do barracão de vó Conga, o sol se estendia pelas frestas das 

paredes, pelos vãos das telhas e lançava pontos de luz dentro do barracão; 

causando sombras sinuosas no ambiente pós-festa de Exu. 

Depois de todo o ocorrido, vó Conga incorporou o preto velho42 

pai Joaquim para um bate folha43 em prol da paz de espírito de todos 

que presenciaram a estranha ação de Rosa Vermelha. Ágata, desde que 

retornará para junto dos seus, estava recolhida a mando de vó Conga ao 

roncó. Zahi permanecia sentado no mesmo lugar, esperara para conversar 

com sua amada e compreender melhor o que aconteceu ali. Atrás dele, 

escondido pela sombra de uma pilastra, ainda estava o homem de cara 

amarrada. Do lado de fora, alguns filhos de santo conversavam sobre o 

fato, tentavam disfarçar suas tensões e medos, mas não conseguiam.

Um bate boca criou-se dentro do roncó. Saiu Ágata, ainda estava 

com a saia vermelha e, no lugar da camiseta rendada preta, uma branca 

a substituía. Estava visivelmente nervosa, e não conseguia controlar as 

lágrimas de raiva:

— Você não passa de um cretino...

Atrás dela Vitor:

— Veja como fala comigo. Não sou eu que trago para o terreiro 

da minha avó um qualquer que pegou na esquina.
Zahi levantou-se rápido.
— Como é que é? Esquina? Não sou da sua laia... — retrucou 

42 Pretos velhos: Entidades das religiões de matrizes africanas, purificadas de 
antigos escravizados africanos. Eles são sábios, ternos e pacientes, dão o amor, 
a fé e a esperança aos seus seguidores.
43 Bate folha: Maço de ervas usado pelas entidades para limpeza do médium 
ou do consulente.
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ofendida.
— Eu devia te ensinar a como ser da minha laia... — agarrou 

seu braço antes que Ágata pudesse escapar. 

Zahi pulou a mureta que separa a assistência do salão. Avançou 

sobre eles, desprendendo Ágata das mãos de seu algoz e lutando com ele 

sobre o chão de terra batida. Do roncó saiu vó Conga e os pais de Ágata: 

— Mas o que é isso? Perguntou em choque, Maria.

— Foi o Vitor que começou mãe... — respondeu prontamente 

Ágata.

Zahi e Vitor se desvencilharam, mas Vitor o esmurrou tentando 

derrubá-lo novamente. Em retorno, Zahi debruçando-se violentamente 

ao abdômen de Vitor jogando-o de encontro à cadeira de vó Conga. Neste 

momento João, pai de Ágata, agarrou Zahi pelas costas prendendo-o 

pelos braços na parede. Rapidamente, Vitor volta-se para eles:

— Isso Jão, segura ele que eu soco...

Ágata, que estava sendo amparada pela mãe, a empurrou para 

o lado e saltou sobre as costas de Vitor, desferindo tapas e unhadas em 

sua cabeça calva:

— Meu pai não é um mau-caráter como você... — berrava Ágata 

montada nas costas de Vitor.

— CHEGA! — Era um berro de ordem vindo da Sacerdotisa da 

casa — ou vocês param com isso, ou saiam da minha casa e nunca mais 

voltem!

Esbaforidos, aquietaram. Apenas João permanecia com Zahi 

preso em seus braços, porque ainda se debatia com raiva. Ágata jogou-

se de joelhos aos pés da avó e pegando a flácida mão dela beijou-a com 

lágrimas:

— Agô vozinha, agô, por favor! 

Maria seguiu a filha e fez o mesmo. Vitor, permaneceu de pé 
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olhando a matriarca com autoridade:

— Está esperando o que? — perguntou a velha senhora.

— Agô, mãe Conga. — disse com raiva.

— De joelhos. — ordenou ela.

— Mas mãe? Sou um Alagbá44 Mogbá45 — e bateu em seu peito 

com masculinidade.

— E eu sou a Iyalorixá46 — olhou para ele, com seu dedo 

apontado com poder. — Você não gosta de hierarquia, então respeite 

esta...

O ogã caminhou até ela, colocou-se de joelhos, beijando sua mão 

e pediu perdão. De olhos cravados nele, como uma mãe que se magoa da 

travessura de um pequeno filho:

— Nós já conversamos sobre o seu temperamento — Vitor 

de quatro olhava para o chão. — Você não diz que ama o terreiro e os 

santos? — perguntou severa. 

— Sim — ainda de olhos colados ao chão.

— Olhe para mim, meu filho — disse docemente.  — Mas 

agindo desta forma você envergonha a Xangô47, seu pai. Ele é o senhor 

da justiça e você acha que faz justiça sendo deste jeito?

— Não, mãe. — magoado.

— Então... — olhou para ele assertiva.  — Além do mais, você 

profanou o campo sagrado dele. Onde já se viu um ogã sair na mão dentro 

44 Alagbá: No candomblé, é um cargo masculino, chefe ogã. Ele pode 
desempenhar diversas tarefas de cunho espiritual e civil. Não entra em transe.
45 Mogbá: No candomblé, é o ministro de Xangô, cargo masculino específico 
do culto a Xangô.
46 Iyalorixá: No candomblé, é mãe de Santo, o posto mais elevado na tradição 
desta religião afro-brasileira.
47 Xangô: Grande e poderoso orixá iorubano, senhor dos raios e do trovão. 
Segundo alguns relatos tradicionais, é divindade superior, tendo participado da 
criação como controlador da atmosfera.
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da casa dos orixás?! 

— Prometo que isso nunca mais vai se repetir — disse sincero.

A senhora agachou-se próximo ao ouvido dele e disse 

ameaçadora:

— A próxima vez que ameaçar bater em alguma mulher desta 

casa ou dentro deste terreiro, eu mesma darei seu sangue em oferenda a 

qualquer espírito que o desejar. Espero que tenha entendido. E mais uma 

coisa, você é um simples ogã — ergueu-se pousando docemente a mão 

na cabeça dele, e perguntando de forma retórica — está bem, meu filho?

Após, segurou levemente o queixo de Ágata e, olhando em seus 

olhos:

— Onde já se viu isso? Uma menina inteligente, bonita, educada, 

sair na mão com um homem. Brigar como um animal, ainda mais na casa 

dos orixás...

— Agô de novo, vó. Estou muito envergonha... — sincera.

— Eu também estou envergonhada por você, mas sabe que vou 

ter de te castigar por isso, não sabe?

— Sei... — disse com pesar de uma condenada.

— Sabe aqueles cocos que precisam ser abertos, secados e 

lixados para a festa das aiabás48?

— Sei sim vó.

— É sua responsabilidade agora, tudo bem?

— Mas são muitos vó.

— A minha vergonha também é muita, minha filha! — sarcástica.

Vó Conga olhou de relance para a direção de João e Zahi. Ainda 

estavam grudados pela força de João:

— Larga logo esse menino, Jão — ordenou com espanto.

48 Aiabás: No Brasil, esse termo é utilizado para definir todos os orixás 
femininos.
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— É que ele estava nervoso, mãe — justificando-se.

— Agora ele esta calmo, pode soltar.

João o largou e se prostrou diante da matriarca:

— Ainda bem que você é forte, Jão. Eu e a Maria não íamos 

conseguir separar esses três. Ia ter de rezar para “minha vara de guiné”. 

E você sabe, quando a vara de guiné passa ela dá lapada em todo mundo 

— João e vó conga riram descontraídos. 

 A velha caminhou calmamente até Zahi, parou diante dele e o 

olhou com suavidade:

— Preciso te dizer que não gostei de você brigar dentro do meu 

barracão?

— Eu sei, desculpa senhora. Eu já vou embora — virou-se para 

sair, mas a senhora pousou com carinho a mão em seu ombro.

— Acredito que se esperou até agora é porque gosta da minha 

neta, não é?

— Sim senhora!

— Então fique. Se ama mesmo como seu coração me diz que 

ama, fique.

Como uma juíza, caminhou até sua cadeira e sentou pesarosa. 

O sol das seis da manhã raiava abrasador. Enquanto aconchegava seu 

corpo no assento, uma nesga de luz a cegou por alguns segundos. Para 

Zahi ordenou severa:

— E se for ficar — fez uma pausa dramática, mais parecida com 

uma provocação ou teste — é de joelhos — Zahi ajoelhou-se.

— Vocês dois vão chamar o pessoal, agora e rápido.

Aqueles ajoelhados não compreenderam com quem vó Conga 

falava. Depois de um breve tempo, duas vozes infantis temerosas por ter 

sido descobertas, vindas da janela na lateral se anunciaram:

— Sim, vó! — eram Cornalina e Berilo, irmãos de Ágata.
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UM HOMEM NAS SOMBRAS

Vó conga baixou seu olhar entre as mãos. Seu semblante 

demonstrava cansaço. E uma leve tremedeira a dominava. Sem erguer a 

face, disse alto:

— E o senhor? Não viu que a gira acabou faz tempo?

Todos se olharam sem entender com quem falava a cansada 

senhora. Maria imaginou que com algum espírito. Vitor ainda olhou para 

toda a extensão do ambiente e nada encontrou; apenas Zahi que o olhava 

com ódio. Ágata tomou a frente das incertezas e falou com ela:

— Não tem mais ninguém aqui vó...

— Sabe calar a boca, minha filha? — perguntou carrancuda.

— Sei! — respondeu envergonhada.

— Então, faz isso logo.

A espera e a atenção eram presentes: 

— Eu gostaria de conversar em particular com a senhora — a 

voz grossa vinha das sombras resistentes na assistência. Zahi, por um 

breve minuto a reconheceu, mas, incrédulo, permaneceu sem olhar para 

a direção dela.

— Aproxime-se — ordenou para o homem a mãe de santo. 

Voltando-se para o casal de jovens — Ágata e menino que ainda não sei 

o nome; venham aqui.

O homem magro e alto pulou a mureta, em passos firmes, 

cara fechada caminhou até eles. Permaneceu em fila índia atrás dos 

namorados:

— Depois do descanso vamos conversar sobre hoje e outras 

coisas, mas... — fez uma pausa procurando as melhores palavras — 

sinto que se desejarem continuar juntos, preparem-se para a luta. 

— Sim — respondeu Ágata.
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— E mais uma coisa, podem parar de ficar se esfregando por aí. 

Se quer namorar, namora sério e em casa. Se esfrega em casa, não na rua. 

Que coisa feia!

— Vó?! — Ágata envergonhada.

— Vocês usam camisinha não é? Não brinca com isso, sua prima 

já tem cinco filhos só nessa brincadeira...

— Vó, você está me matando de vergonha.

— Tá... Tá... — com desdém — me dá cá um abraço — 

abraçaram-se os três.

Quando Zahi virou-se para partir, deu de encontro com o tio:

— Tio? — espantado.

— Me espera, que estou de carro.

— Vocês são parentes — perguntou a mãe de santo.

— Ele é meu tio — disse Zahi, com uma alegria infantil. O sério 

homem sorriu um sorriso amarelo e suas feições visivelmente cansadas 

tornaram-se mais nítidas.

— O senhor viu tudo o que aconteceu aqui, não foi? — Milton 

balançou afirmativamente a cabeça — pois então. Estou sem forças para 

nada. E por você ainda estar aqui esperando, o que quer conversar é algo 

que precisa de tempo, não é? — novamente ele balançou a cabeça — 

amanhã a tardinha antes de anoitecer, você venha que a gente conversa.

— Amanhã não vó, hoje. — disse Berilo, que entrou correndo a 

algum tempo e havia se colocado ao lado da cadeira da avó.

— Eu ainda não dormi. Então é amanhã para mim.

— Ele vem comigo — Zahi tomou a frente com sua alegria 

infantil.

— Que seja — respondeu vó Conga, balançando as mãos para 

eles saírem.

Os filhos de santo entraram preenchendo o barracão. Ágata 



69

acompanhou Zahi e seu tio até o portão. Juras de amor foram lançadas 

e seladas com beijos molhados. A buzina de Milton tocou por três vezes 

entre pausas. Zahi prometeu ligar quando chegasse em sua casa, Ágata 

prometeu ficar acordada até receber a ligação de que ele estaria bem e 

seguro:

— Oh, Ágata, a vó está só esperando você. Dá pra parar de 

namorar no portão e vir logo. Todo mundo aqui está com sono... — era 

Roseli irritada.

Atravessou o quintal correndo até chegar no barracão, depois 

que o automóvel levando tio e sobrinho partiram.

— Todos estejam prontos para a festa das aiabás no próximo fim 

de semana — o ambiente tornou-se efervescência de falas, indignados 

pela antecipação.

— Mas mãe, é muito cedo. Ainda tem muita coisa para fazer e 

as roupas dos orixás ainda não estão prontas — era Maria, que tomou a 

frente da revolta verbal.

— Se estou dizendo que vai ser no próximo fim de semana é 

porque sei que vai dar tempo, minha filha. Agora vão, todos para suas 

camas.

Naquela manhã ensolarada o terreiro dormiu às dez da manhã. 

Ágata permaneceu acordada até o meio dia. No celular, verificado de 

cinco e cinco minutos nada da ligação do Zahi. No celular dele apenas 

a caixa postal atendia. Na casa dele ninguém atendia. Um nervosismo 

e temor tomou o coração daquela que ama. E a cama, acompanhada de 

uma colcha de retalhos e do corpo quente da avó foram o conforto para 

conseguir dormir.



70

BRIGAS E BEIJOS

— Quem que você pensando que é, garoto?

— Boa-tarde? Boa-noite para você também... — respondeu Zahi 

sem preocupação.

— Boa-noite uma ova, fiquei um tempão esperando você me 

ligar, liguei no seu celular, na sua casa e nada de você atender.

— Calma... Calma, estou aqui, não estou?

— E daí que você está aqui? Você me prometeu que ia ligar 

quando chegasse na sua casa. Fiquei muito preocupada, caramba.

Zahi tentou abraçar Ágata, mas ela se esquivou.

— A bateria do celular tinha acabado e me esqueci de botar 

para carregar...

— E o telefone de casa?

— Pelo incrível que pareça, ele também estava sem bateria...

— Corta essa Zahi, não sou idiota, não!

— Mas é verdade. Ele é sem fio e meu tio deixou ele fora do 

negócio lá que carrega ele. Por isso estava sem bateria.

— Sei... — disse fazendo bico.

— Vem aqui — a abraçou — Me dá um beijo daqueles. Vamos 

lá no seu quarto dar umas esfregadas — riu com malícia.

— Você está doido? — o empurrou seco.

— Por quê? A sua avó mesmo disse para a gente se esfregar em 

casa.

— Isso foi só o modo de falar. Conheço a velha. Se a gente for 

pego fazendo alguma coisa aqui, o bicho pega.

— Mas,...

— Cala a boca e me beija logo.

A casa de Ágata é geminada à casa de sua prima, Roseli, que, 
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por sua vez, é colada com a de vó Conga. Estava no final do noticiário 

noturno e a boa senhora entretinha-se com as notícias e o falatório dos 

netos menores.

Na casa ao lado, Roseli e Vitor tinham outra discussão: 

— Preste atenção no que eu vou te falar Vitor Amaral...

— Fala... Fala... — com desdém.

— Se eu souber que você está de gracinha com a Ágata, eu capo 

você — irritada. 

— Para de falar besteiras, Rose.

— Besteira uma ova — muito irritada — Acha que sou trouxa?...

— Isso é você que está dizendo...

— Não se faz de desentendido, seu sonso. Vem com essa história 

de que estava defendendo a moral do terreiro e por isso partiu para cima 

do namorado dela. A minha avó pode cair nessa, eu não...

— Mas foi isso mesmo! — em sua defesa.

— Foi isso mesmo o quê, Vitor? — fez uma pausa, como se 

esperasse uma resposta. — Olha na minha cara e diz que não foi por 

causa da Ágata.

Ele esbugalhou os olhos com o rosto colado no dela:

— Não foi, não! — abraçou-a e tentou beijar sua boca.

— Me larga — pegou a frigideira — se chegar perto de mim eu 

quebro a tua cara. Vem com essas para o meu lado...

— Poxa bebê!

— Bebê nada... Bebê nada... Eu não sou criança. Já te disse 

para parar de me chamar desse jeito. Seja homem ao menos uma vez na 

vida. Se não serve para trabalhar, ao menos sirva para ter atitudes de 

homem.

— Poxa, Rose. Assim você me magoa.

— Vai fazer o quê? Vai chorar? Ou vai correr para aquele baile 



72

funk cheio de novinhas...

— Cacete, vai começar?!

— Sim, vou começar mesmo — agressiva.

— Chega, desse jeito não dá — nervoso, esmurra a parede.

— Não quebra a parede porque você nem pode pagar e nem 

sabe consertar...

— Quer saber? — fez uma pausa breve e encarou Roseli com 

seriedade — você já passou dos limites...

— Então pega as suas coisas e vai para casa da sua mãe. Aquela 

cobra gorda...

— Não fala assim da minha mãe — ofendido e furioso, fecha o 

punho e vai em direção à mulher.

— Falo... Falo sim... Falo do jeito que quiser. Ela é uma cobra 

falsa, mentirosa. Acha que eu não sei do dia em que fiquei te procurando 

para levar o... — com ênfase — seu filho para o hospital porque ele estava 

com trinta e oito. Ouviu? Trinta e oito de febre e você estava naquele 

funk49 do seu primo, esfregando essa coisinha pequena e murcha na filha 

da “Catarina Crente”. E você foi dormir na casa da sua mãe. Quando 

perguntei para ela se sabia onde você estava na noite passada, aquela 

sonsa, mentirosa, cobra descamada disse que não sabia.

— Mas ela não sabia mesmo. Eu tenho a chave da casa dela, 

entrei e ela só me viu de manhã...

— Então você está dizendo que o Pablo é mentiroso? — batendo 

palmas e sorrindo arreganhada. 

49 Funk: É um gênero musical com ritmo forte e que incita a dança. O funk teve 
origem nos Estados Unidos nos anos 60, e foi criado através de uma mistura de 
outros gêneros musicais afro-americanos, como o jazz, blues e soul. Uma das 
figuras mais reconhecidas do início do funk foi o artista James Brown. São muito 
conhecidos os bailes funk, um evento onde se juntam muitas pessoas para ouvir 
e dançar músicas funk.
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— O que tem o Pablo? — assombrado.

— Foi ele quem me disse onde você estava. Ele jogou as cartas 

para mim e me disse tudo.

— Até parece que o Pablo disse que eu estava com a filha da 

“Catarina Crente”...

— Isso eu descobri depois. Você é tão babaca que nem sabe 

fazer as coisas direito. Escondido. Na moita.

— E você sabe, não é Roseli?

— O que quer dizer, FALA NA MINHA CARA — histérica.

— Você, sua certinha, foi no bar do Sambarilove, ficou lá 

sambando e bebendo com aquelas piriguetes das suas amigas.

— Você é retardado? Não; pelo que eu saiba. Então ouça o 

que você mesmo diz da sua própria boca. Eu fui lá beber e dançar com 

as minhas amigas. E para o seu governo, que não deve passar de uma 

prefeitura de cidade do interior, não fui me esfregar com os garotinhos 

que estavam lá. E você sabe que a filha da “Catarina Crente” é de menor, 

não sabe?

— Ela não é de menor, SACO! — irritado.

— Tá vendo — bateu palmas e girou o corpo com os braços 

abertos como se estivesse se apresentando para um público — Você 

já está até assumindo que ficou com a filha da “Catarina Crente” — 

avançou sobre ele e bateu com a frigideira em seu ombro largo, encolhido 

o homem saiu da cozinha e correu para o quarto — Não corre não, seu 

imundo! Aproveita que está no quarto e já arruma suas tralhas.

— Mas bebê...

— MAS BEBÊ O QUE? VOCÊ QUER MORRER, É? É SÓ ME 

CHAMAR DE BEBÊ DE NOVO! — gritando a todos os pulmões.

— Rose. Para com isso, vamos conversar — tentando acalmá-la.

— Já estamos conversando — disfarçando uma calma e cerrando 
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os dentes.

— Não estamos não. Você está me ameaçando, me expulsando, 

falando calúnias sobre mim...

— Olha só, coitadinho do Vitor... — abraçou a frigideira 

falsamente.

— Quer saber, eu vou mesmo embora. Não dá mais...  — ele fez 

cara de choro.

Vitor abriu com raiva o guarda-roupas e ameaçou tirar suas 

roupas de lá, apanhou a mala de baixo da cama. Roseli foi até a cozinha. 

Vitor sentou na cama com a cabeça entre as mãos. Ela voltou com dois 

sacos de lixo pretos e jogou sobre ele.

— Nas minhas malas, não...

— Olha pretinha, eu te...

— Eu te... NADA. Sei quando você vem com essa de pretinha. A 

pretinha aqui está cansada de ser enrolada.

— Mas eu não te enrolo, bebê.

— VOCÊ SÓ PODE ESTAR LOUCO POR ME CHAMAR DE 

BEBÊ — chutou a porta do guarda-roupa — SOME — voltando a fingir 

calma. — Vai. Some da minha frente logo — esticando o braço em 

direção à saída.

— Desculpa, desculpa, eu não falo mais Bebê.

— PARA DE ME CHAMAR ASSIM!

Gabriel entrou correndo na casa:

— Mãe, pai, a vó pediu para vocês lavar as roupas sujas mais 

baixo.

— SOME DAQUI GABRIEL. SE NÃO SOBRA PRA VOCÊ. 

AINDA ESTOU ATRAVESSA COM A PEDRADA QUE VOCÊ DEU NA 

JANELA DA CASA DO MANUEL — berrando com o filho.

O menino voltou para o mesmo lugar de onde viera velozmente.



75

— Por favor, pretinha. Pensa nos nossos filhos.

— Vitor... — olhou fixamente para ele — Você me garante que 

nunca teve nada com a filha da “Catarina Crente”?

— Juro — beijou os dedos indicadores cruzados em “X”. — 

Juro!

— E sua briga com o namorado da Ágata não foi por causa da 

sua antiga paixão por ela?

— Não pretinha, eu juro que não foi.

— Jura por tudo que é mais sagrado.

— Juro.

— Pela justiça de Xangô?

— Poxa pretinha, a minha palavra tem de bastar. Vai meter meu 

orixá no meio.

— Você está tentando me enrolar de novo? — desconfiada.

— Não pretinha, não estou — a abraçou — eu apenas quis 

cumprir com as minhas obrigações de ogã da casa — com voz chorosa 

— e extrapolei um pouco. Errei a mão. Poxa, sou humano, posso errar — 

Beijou o cangote dela.

— Está bem, agora me solta — desvencilhando-se dele mais 

calma.

— Mas eu te aviso de uma coisa. Se eu souber isso que seja — 

apertou a unha pintada de esmalte vermelho sangue do indicador com a 

unha do dedão pintada de rosa choque na cara dele — eu arranco essas 

suas bolinhas de banha e jogo para as galinhas.

— Tá bom, pretinha — a abraçou novamente — Mas você ama 

essas bolinhas não ama? — tentando fazer graça.

— Me solta — empurrou-o e foi para a cozinha, ele a seguiu 

— corre lá na padaria antes que feche e compra queijo — voltou para 

o quarto.
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— Queijo prato ou mussarela? — quis saber. 

— Nenhum dos dois, queijo ralado — voltou para a cozinha.

Vitor simulou tirar a carteira do bolso traseiro:

— Mas eu não tenho dinheiro.

— Eu sei; você nunca tem — estendeu uma nota de cinco reais 

para ele, antes do homem sair pela porta, a mulher ainda o alertou — Me 

trás o troco!

 Vitor passou por Ágata e Zahi que estavam abraçados em 

um longo beijo ao centro do quintal. Parou diante deles e esperou que 

terminasse. O casal deu um leve pulo de susto quanto viram o alto e 

negro homem parado olhando para eles. Zahi passou Ágata para trás com 

um braço e o peitou:

— O que quê foi?

— Quero pedir desculpa do que rolou — constrangido.

Estendeu a mão em sinal de paz para ele. Zahi estava incrédulo, 

olhou primeiro para a mão estendida e depois para a face do homem. Não 

sabia o que dizer. Compreendia que não gostava dele, ainda mais quando 

Ágata lhe contou que um dia foram namorados; terminado por decisão 

dela. Zahi pensou em negar o pedido de desculpas. Ágata tomou a frente 

da negociação:

— Vai logo Zahi, desculpa ele. Vai ficar muito chato com a 

minha avó se vocês ficarem se estranhando toda vez que você vier aqui.

— Eu agi mal, de cabeça quente... — disse Vitor em sinceridade 

— se não quiser me perdoar, tudo bem. Só que eu assumi o meu erro, fui 

homem suficiente de vir te pedir desculpas.

— Tudo bem. — Apertou a mão de Vitor selando o acordo de 

paz.

— Então é isso! 

— O que você ainda está fazendo aí Vitor? A padaria já vai 
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fechar e eu não como macarrão sem queijo ralado... — Roseli na porta 

de sua casa.

— Já vou pretinha — Vitor partiu para sua tarefa.

— Oi, Zahi!

— Oi, Rose!

— Pronto para enfrentar os búzios de vó Conga?

— Sei lá.

— Pois se prepare, porque a velha está com catendenganga50 

hoje.

— O que é isso? — perguntou baixinho para Ágata.

— Você vai ver!

Roseli voltou para seus afazeres domésticos depois de uma gargalhada 

falseada em maquiavélica para eles.

50 Catendenganga: O mesmo que Catende, reforçado pelo termo multilinguístico 
banto nganga, que transmite a ideia de força e poder sobrenatural.
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GATA CANTA AQUELA

 Uma lua minguante cinza sorria no céu negro polvilhado de 

estrelas. No chão, afastados dos magros galhos da infante aroeira, Ágata 

e Zahi:

— Lembrei agora de uma música da minha adolescência, que 

sempre achei muito romântica. É um pagodinho...

 — Pagode? — perguntou em deboche — Você era pagodeira?

— Ah, tinha alguns que eu gostava, sim — meiga para si.

— Vai, canta para mim, minha cantora da MPB!

Ágata preencheu o ar, incorporando ao suave vento sua voz como 

baunilha no glacê.

Lua vai, iluminar os pensamentos dela...

— Isso é Katinguelê51, não é? — ela, sem parar de cantar, 

afirmou a cabeça.

Fala pra ela que sem ela eu não vivo

viver sem ela é o meu pior castigo.

Vai dizer, que se ela for eu vou sentir saudades

Dos velhos tempos que a felicidade

Reinava em nossos pensamentos, Lua... 

E fez uma pausa para o beijo apaixonado suplicado pelo 

namorado. O frescor da noite, o acolchoado do corpo de Ágata em suas 

51 Katinguelê: Grupo musical surgido em 1983, na Zona Sul de São Paulo. O 
nome foi inspirado na música Roda de Samba da Bahia, disco Divina Luz do 
Grupo Fundo de Quintal, e é referência para todos os integrantes.
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pernas, a voz cativante, era tudo inundação em Zahi. Um inundar de 

um amor contemplativo, mas vivo. Que o conduzia para um abraço mais 

aconchegante e cheio de desejo ao negro corpo dela. O rapaz sentiu uma 

vociferante vontade de agarrar-se ainda mais, como se quisesse entrar 

dentro dela e fazer sua morada eterna. Apertou com tanta vontade que ela 

soltou um pequeno gemido em seu ouvido, reverberando em seu corpo 

uma vontade ainda mais de tê-la só para si:

— Gata canta aquela: “Tava drumindo”... — era Letícia 

escondida atrás da aroeira acompanhando o namorar do casal.

— Mas o que você está fazendo aí? — a criança saiu de seu 

esconderijo e sentou-se ao lado deles.

— A tia Maria pediu pra eu ficar de olho em vocês.

O casal sorriu da inocência dela:

— Canta, eu gosto quando você canta... 

— Que música é essa que ela quer? — quis saber o namorado.

— É um ponto cantado pela Clementina de Jesus52.

— Canta Gata, canta... — insistente.

— Gata? — queria saber o rapaz.

— É, meus primos e irmãos me chamam assim. — Zahi sorriu 

carismático.

— Canta... — pediu manhosa a menina.

— Calma, eu vou cantar! — fingindo irritada. 

52 Clementina de Jesus é também conhecida como Tina ou Quelé, sambista 
fluminense com potente voz ancestral. Representa a síntese do Brasil, exprimindo 
um país de forte herança africana e de singular formação religiosa. Rainha 
Quelé, nas rodas de samba, carregava consigo os banzos de seus ancestrais, 
transformados em cantos, encantos e segredos nos jongos, no partido-alto e nas 
curimbas que cantava. Atuou como uma das “divas do rádio” que brilharam 
na primeira metade do século XX. A cantora negra tinha um timbre de voz 
grave, mas com grande extensão e um repertório de músicas afro-brasileiras 
tradicionais.
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Aspirou o ar com calma, como que provocando a irá da criança. 

Segurou-o nas bochechas e soltou, fazendo Letícia franzir o cenho. Puxou 

o fôlego desta vez com verdade:

Tava durumindo cangoma me chamou

Tava durumindo cangoma me chamou

Disse levante povo cativeiro já acabou

Disse levante povo...

— Ágata? Zahi? Vó Conga está chamando — era a mãe de Ágata 

na entrada do barracão.

— Chegou a hora? — disse ele pegando nas pequenas mãos 

dela.

— Zahi, e seu tio? — questionou Ágata.

— Ele não vai poder vir, hoje. Amanhã logo cedo tem de ir ao 

Ceasa para buscar frutas.

— Você sabe o que ele quer com a minha avó? 

— É uma coisa sobre minha mãe que meu irmão descobriu.

— Mas ele não é evangélico? — de imediato rebateu Letícia.

— É uma longa história e te conto depois — foi Ágata quem 

respondeu a menina.
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QUARTO DA REZA

Vó Conga estava em seu quarto de reza, como gosta de chamar 

o roncó. Um quarto estreito e longo pintado de branco. Apenas duas 

janelas. Uma pequena ao fundo do cômodo e outra larga na lateral que 

tem como paisagem de fundo a lagoa e a jaqueira. A entrada era separada 

por uma cortina estampa de girassóis silvestres roxos. No chão à esquerda 

três esteiras esticadas, limitando a passagem a um estreito caminho no 

chão na terra vermelha batida. Na cabeceira de cada uma delas, uma 

louça de Santo. 

Logo que Zahi passou pela primeira esteira, seguindo para o 

fim do quarto onde estava vó Conga, reconheceu o primeiro ibá53. Era 

a louça do aiabá Iemanjá. Sabia pela cor azul mar prateada e pelas 

grandes conchas brancas que enfeitavam a tampa do longo e gordo vaso 

de porcelana. O segundo, em dourado brilhante, de formato semelhante 

ao primeiro, tinha na tampa pedras multicolores, também brilhantes 

e, ao redor dele, um grande laço amarelo vivo. Reconheceu como o 

assentamento da aiabá Oxum. O terceiro e último era branco e, na tampa, 

um longo cajado de metal prateado estilizado. Logo que olhou para ele, 

Zahi compreendeu que era o opaxorô54 de Oxalá. Não ficou admirado 

quando percebeu que, além dos objetos que simbolizavam cada um dos 

53 Ibá ou Igbá: Palavra de origem Iorubá. Ibá orixá ou simplesmente ibá é o 
nome dos assentamentos sagrados dos orixás. Ao lado de cada um dos igbás 
encontramos talhas, quartinhas e quartiões, que devem conter o líquido mais 
precioso da vida chamado pelo povo do santo de omin (água). Cada igbá orixá 
é uma representação material e pessoal, simbolizando a captação de energia 
oriundo da natureza, ligado aos orixás correspondentes e sempre emanando 
energias para seus adeptos e crentes.
54 Opaxorô: É um “cajado” feito do cipó ou de metal prateado numa forma 
estilizada. Muito utilizado no culto da água de Oxalá. Um objeto indispensável 
na indumentária deste orixá. Simboliza a criação do mundo, do homem e a 
sabedoria dos anciãos. 
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orixás, havia também alguns pratos da mesma cor de cada vazo. Era o 

conjunto da louça de cada orixá.

Sentada à frente de uma média mesa redonda estava vó Conga. 

Ordenou que os dois sentassem a sua frente e continuou seus afazeres. 

Primeiro estendeu um pano branco sobre a mesa. Pediu à Ágata que 

alcançasse uma caixa, também branca atrás de si e de dentro retirasse 

uma pequena peneira de palha. Ao redor da peneira ajeitou as guias55 de 

todo os orixás, retiradas também de dentro da caixa. Apenas uma de cor 

lilás e branca, feita de contas de vários tamanhos, colocou no pescoço. 

Zahi sabia que a intenção das guias era para dar força e proteção, além da 

permissão dos orixás para o jogo dos búzios56. Em uma ponta da mesa, a 

sacerdotisa colocou um copo de vidro com água retirada de uma moringa, 

na outra extremidade acendeu uma vela branca.

Estava um pesado e enorme silêncio entre eles não fosse um 

burburinho infantil que vinha da janela ao fundo da sala. O som fino, 

estridente das crianças, rodopiava dentro do cômodo em momentos 

espaçados, e invadia os tímpanos causando leve irritação na mãe de 

santo.

55 Guias: Também conhecidas como fio de contas, são colares normalmente 
feitos de miçangas coloridas. De acordo com a cor das contas (guias) usadas no 
pescoço, distinguimos por qual orixá o médium é consagrado.
56 Jogo de búzios: É considerado um oráculo de Ifá, utiliza-se das conchas como 
instrumentos divinos da comunicação espiritual “falada” pelos deuses africanos 
e transmitidas aos homens pelos sacerdotes das religiões de matrizes africanas. 
Ifá é o transmissor, o sábio dos deuses.
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UMA SEREIA PRESA NA CAIXA D’ÁGUA

— Pega a cumbuca aí embaixo da mesa para mim, minha filha 

— pediu com delicadeza a senhora.

— Eu pego — tomou a frente Zahi.

— Obrigado meu filho, mas deixa que ela pega — disse vó 

Conga com cortesia.

Ágata colocou a pequena cumbuca de madeira sobre a mesa e 

Zahi pode ver conchas com uma abertura natural lateral e uma parte 

ovalada, eram os búzios. 

Da cumbuca vinha um forte cheiro de alfazema e outros odores 

que não distinguiu. Vó Conga retirou as conchas e devolveu a cumbuca 

para que a neta colocasse de volta de onde retirou.

Com os búzios trancados em suas mãos a senhora abaixou sua 

fronte e, com os dedos encostados na testa, fez uma longa reza. Ágata 

baixou sua cabeça e estendeu os braços como se segurasse um cesto 

invisível e também rezou sem pronunciar palavras, mas movendo os 

lábios. Ele aproveitou para explorar o ambiente com o olhar. Viu que 

acima das louças dos orixás havia peles de animais e um quadro de 

Iemanjá saindo do mar. A mãe de santo terminou a reza, sacudiu as 

mãos em forma de conchas mantendo os búzios presos nelas, primeiro 

para a esquerda, depois para direita e, por fim, no alto da cabeça. Olhou 

firmemente para ele e esfregou as conchas nas mãos sem as deixar cair:

— Fala o seu nome todo para mim, filho — disse com delicadeza, 
mas firme.

— É Zahi da Silva.
— Àború Aboye Àbosísè57 — saudou a Ifá58, jogou os búzios de 

57 Uma das possíveis traduções para a frase em Iorubá: “Que meu sacrifício se 
manifeste em forma de bênçãos!”.
58 Ifá: É o nome de um oráculo africano. É um sistema de adivinhação que 
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forma suave sobre a peneira. Olhou por uns instantes. Pousou a cabeça 

para o lado apoiada pela mão:
— Vá dizer para Janaína que eu vou precisar que ela chame o 

Pablo daqui a pouco. Para ela se preparar — disse para neta.
— Eu vejo algo parecido com Cosme e Damião, mas não é isso... 

— voltou-se para ele.
— É ele e o irmão dele, vó — disse Ágata na entrada do quarto 

enquanto saia para sua tarefa — Eles são gêmeos...
— Eu não te pedi para fazer uma coisa, menina — repreendeu 

firme a neta, que saiu rápida.
— É isso mesmo? — para Zahi.
— É sim, nós somos gêmeos e nascemos em Angola, e...
— Mas não são vocês dois. Vejo Ogum e Oxóssi parados em 

frente a uma grande árvore...
— É isso! — surpreso — o meu irmão... — vó Conga ergueu a 

mão para que silenciasse, sem tirar os olhos dos búzios.
— E uma sereia presa em uma caixa d’água. Os orixás; sei que 

representam vocês, mas a sereia? — olhou para ele. — Você é de Oxóssi 
e seu irmão deve ser de Ogum — retirou dois dos búzios e segurou-os — 
você tem algo que caminha contigo — breve pausa —, mas é algo bom. 
Uma proteção. É um pedaço dessa árvore que vejo...

— Posso falar? — pediu Zahi com timidez.
— Pode. É claro! — disse a senhora retirando os olhos da 

peneira e encarando os olhos esbugalhados do rapaz.
— Minha mãe desapareceu há alguns anos em Angola. Ela 

foi estudar lá e nós fomos criados pelo meu tio. Aquele que a senhora 
conheceu...

— Sei, vejo isso também.
— Então... Meu irmão, o Zerbini, foi para a Angola atrás dela...
— Achou?

se originou na África Ocidental entre os povos Iorubá, na Nigéria. Não é 
propriamente um orixá, é o porta-voz de Orunmilá e todos os orixás.



85

O IRMÃO NA ÁFRICA

— Não. Mas ele encontrou uma coisa sobre nosso nascimento 

que acho que tem a ver com essa árvore que a senhora está falando — 

retirou duas folhas de sulfite do bolso, estendeu para ela. — Essa é a 

copia do e-mail que ele mandou...

— Leia você — devolveu-lhe as folhas.

Ágata voltou esbaforida e sentou-se onde estava antes:

— Sabe que você não pode assistir, não é filha? — séria para a 

neta.

— Por favor, vó, deixa! — suplicante.

— Pode deixar, Dona Conga. — Zahi em defesa da namorada.

— Me chama de vó também, menino. Sou velha mesmo!

— Está bem... Vou ler — Zahi segurou o papel na frente de sua 

face.

— Ler o que? — queria saber Ágata.

— Se for ficar é calada — disse vó Conga severa.

— É um e-mail que meu irmão mandou... — começou a ler.

de: Zerbini da Silva <silvazerbini@gmail.com> 
para: Milton Ferreira da Silva <miltonferreiradafeira@
gmail.com>; Zahi da Silva<dasilazahia@gmail.com>
assunto: Procurando Lúcia

Queridos, irmão Zahi e tio Milton,
ainda não encontrei a mamãe. Entretanto, descobri algo se 
não misterioso, interessante, sobre nosso nascimento, Zahi. 
Quando estive em nosso consulado em Luanda, lá pela 
milésima vez, que, por fim, depois de perceberem que não 
ia desistir tão fácil, me levaram até a tribo que a mamãe foi 
visitar. Pois é, a história não é como a embaixada nos contou. 
E não tem nada a ver com o M23. A mamãe conhecia a tal 
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da tribo dos Fiote59 que ficava em Tchiowa, que virou, com 
a unificação de Angola, depois da guerra civil, Cabinda. 
Ela conheceu essa tribo antes de nós nascermos. E parece, 
ainda não é certeza, estou quase descobrindo isso, o nosso 
pai é um dos membros desta tribo. Uhu, somos filhos de 
aborígene — brincadeiras a parte.

— A senhora desculpa, mas ele é meio palhaço.

— Percebi. Continua. Estou gostando! — ordenou com um leve 

sorriso.

Consegui um guia que me levou até o líder da tribo, o 
Soba,60 e uma das suas mulheres, que aparentemente 
foi nossa parteira. Já estava com o kikongo61 preparado, 
na ponta da língua, mas o velhinho e alguns da tribo 
conheciam o português e falam muito bem; obrigado! 
Claro que não é o nosso português, é o português de 
portugaLLLL. Conseguimos nos entender. Expliquei para 
o velhinho e o maracujá de gaveta que é a mulher dele, 
sim são beeeeeeeeeeeeem de muito velhos (TOTAL HORA 
EXTRA, gritando na terra) sobre o suposto sumiço da 
mamãe. E me disseram que ela esteve mesmo lá, alguns 
anos depois do nosso nascimento. Ficou com eles alguns 

59 Fiote ou Cabinda: Tribo de etnia banto, das margens do Zaire, que migraram 
para a região Tchiowa. Composta por diversos dialetos das oito tribos que 
compõem o povo ou as populações de Cabinda, antiga Tchiowa. Os cabindas 
fazem parte de uma só etnia, a Bakongo e do mesmo grupo etnolinguístico, o 
Kikongo.
60 Soba: É uma autoridade regional tradicional de Angola. Este tipo de 
hierarquia é muito tradicional, por isso, muitas vezes, é difícil de definir 
claramente os papéis e as responsabilidades de cada um, já que estão interligados 
pela cultura e contexto locais.
61 Kikongo: Língua africana falada pelos fiotes nas províncias de Cabinda, do 
Uíge e do Zaire, no norte de Angola e na República Democrática do Congo. 
O Kikongo é uma das línguas tribais de Angola, tem diversos dialetos e era a 
língua falada no antigo Reino do Congo.
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dias e, numa bela manhã, desapareceu. Dizem que foi ao 
mato, cagar, mijar, tomar banho, sei lá... e desapareceu.

— Desculpa de algumas coisas que ele diz vó, mas ele...

— Continua logo, Zahi — Ágata ansiosa.

— Te disse para calar essa boca — mais severa com a neta — se 

não te tiro já!

— Desculpa vó!

— E você continua sem parar desta vez. Estou gostando do seu 

irmão.

— Está bem! — disse Zahi sorrindo feliz.

As coisas dela estão aqui. Estou em posse do diário, mas de 
nada me adiantou. E vou te contar, viu, a letra da mamãe é 
um garrancho. Ilegível, parece com a sua Zahi. Mas, o mais 
misterioso não foi o sumiço, foi nosso nascimento. Diz a uva 
passa, a senhora velhinha. Que mamãe ficou morando com 
eles escrevendo e perguntando um monte de coisa, fazendo 
a mala sem alça. Uma tarde ela foi passear na floresta. 
Tipo chapeuzinho vermelho, enquanto seu lobo não vem. O 
tempo passou e a barriga foi crescendo. Por fim, nove meses 
depois ela estava para dar a luz. Nascemos de madrugada, 
em um local inóspito, que ela mesma escolheu, onde não há 
vegetação. Não havia. Porque depois do nosso nascimento 
cresceu do dia para a noite um imenso baobá62. E ela não é 
uma árvore da região. 

Entregou para elas as folhas com a foto da árvore toradas por 

Zerbini.

62 Baobá (Adansonia dgitata): Em Angola é conhecida como embondeiro. 
Gênero de árvore com oito espécies, seis nativas da ilha de Madagascar, uma do 
continente africano e Médio Oriente e uma da Austrália. É uma árvore que pode 
ter alturas de 5m a 25m e até 11m de diâmetro do tronco. Sua capacidade de 
armazenamento de água dentro do tronco pode alcançar 120 mil litros.
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Aí que vem o mistério. Não existe nenhuma vegetação 
próxima a esta área. Diz o Soba, que é uma terra esquecida 
pelos deuses. E tem mais, a árvore é toda de ferro, mas 
ferro mesmo, eu passei a mão, raspei com a faca, chutei e 
bati. Mas, não pensa você que é um ferro feio enferrujado, 
não é, não. É de uma prata vivo, tão vivo que, quando o sol 
bate nela, chega doer os olhos. É uma árvore qualquer. Um 
baobá como tantos que existem na África, só que ele é de 
ferro e... Estão sentados? Então senta e se prepara para cair 
da cadeira de qualquer jeito! Nos galhos da árvore nascem 
folhas. Sim, FOLHAS, verdes, VERDINHAS, bem vivas, 
como qualquer árvore normal da face da terra. Só não tem 
fruto! Sabe-se lá como, depois de três dias que estávamos 
vivos, o que já é um milagre por conta da região. Vacinação 
aqui nunca chegou — enfim — dizem que mamãe apareceu 
com um pedaço de madeira dizendo que havia sido retirado 
da árvore e pediu para o Soba fazer essa macumba que a 
gente carrega no pescoço. Agora, como ela conseguiu essa 
proeza, se a árvore é toda de ferro? E, não, o Soba não é 
nosso pai. Como sei? Primeiro que ele é feio que nem o 
cão, e a gente é bonito! Segundo que um dia me ofereci 
para cortar a unha dele, casco de boi na verdade. Assim 
consegui uma mostra de DNA e mandei para um amigo 
em Londres que trabalha com genética e ele fez o teste de 
paternidade.

ESTOU ABOBOLHADO! Como diria aquele gay que 
trabalha na feira com você, tio Milton: ESTOU BARBIE 
NA CAIXA! TÔ BEGE! ROXO PIXORRA!

Os três gargalharam. 

Envio este e-mail da capital Luanda. Vou em busca de mais 
informações e convidei uma amiga geóloga para pesquisar a 
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árvore, já que, pelo incrível que pareça, nunca — NUNCA 
— houve ninguém que se disponibilizasse a pesquisar este 
incrível fenômeno do baobá de ferro.
Estou assassinado de saudades.
Eu sou assim. Assim que sou!
Beijos no coração.

— E esse finalzinho aí? — disse vó Conga olhando por cima do 

papel.

— É besteira dele, não é nada...

— Lê logo, rapaz. — firme para Zahi.

Ps.: Quero saber mais sobre essa tal de Ágata. Ela tem 
alguma irmã para mim?
Zerbini — O moço elegante - é claro!

Zahi encarou a senhora com os olhos esbugalhados, um leve sorriso e 

uma indagação latente.
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AS DÚVIDAS DA MÃE DE SANTO

 Vó conga aconchegou-se na cadeira. Encarou Zahi por infinitos 

segundos e expeliu um sonoro:

— Não sei! 

Os olhos do casal se tocaram por um breve instante:

— Não sei o que pode ser tudo isso — dizia a matriarca com a 

foto do baobá de ferro em sua mão.

— Vó, será que tem alguma coisa a ver o sumiço da mãe do Zahi, 

esta tal árvore de ferro e o que a Rosa fez na gira passada?

— Não. Acredito que não deva ter ligação de uma coisa com a 

outra.

Vó conga voltou a pegar todos os búzios, sacudiu-os novamente 

primeiro para a esquerda, depois para a direita e os despejou 

cuidadosamente na peneira. Leu-os por longos minutos impacientando 

Zahi e Ágata:

— É... Vejo uma árvore. Oxóssi e Ogum de frente a ela. Vejo 

a sereia presa em uma caixa d’água. — retirou um búzio — vejo Zahi 

correndo em busca de algo. Pode ser uma profissão, um emprego, um 

amor. É algo que você irá querer muito...

— Vó, pergunta...

— Perguntar o que, menina? — impaciente.

— Pergunta se ele tem alguma coisa a ver com o que a Rosa fez?

— Rosa Vermelha desapareceu, menina. Não a sinto. Ela não 

responde nos búzios, não responde nas rezas. Mas com ela vou me 

preocupar depois da festa das aiabás.

Permaneceram parados, silenciosos, atentos ao ar que pouco 

circulava no quarto. Zahi estava tenso. Esperava que vó Conga pudesse 

lhe dar respostas, mas os búzios acabaram por produzir mais perguntas. 
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Tentou encaixar tudo o que ouvira com os acontecimentos. Tudo lhe sou 

irreal, porque os búzios, em sua concepção, falam de forma irreal, se 

não imaterial, o que mais lhe causava desconforto era a sereia na caixa 

d’água. Ele e o irmão, seus orixás, a árvore, tudo se encaixava, mas 

aquele ser mítico? O que era em sua vida?
Vó Conga estava temerosa e confusa. Era a primeira vez que 

jogava os búzios e não tinha respostas para suas perguntas. Ela mentira, 
da forma que uma mãe às vezes mente para proteger o filho. Mentira 
sabendo que sua mentira pudesse ter repercussões que a levasse a 
arrepender-se de ter mentido. Mas, não queria amedrontar a neta nem ao 
jovem à sua frente. Tinha tudo a ver com Rosa Vermelha. Alguma ligação 
havia entre Zahi e a Pomba-gira. Os búzios não foram claros, mas havia 
alguma coisa e vó Conga precisava de tempo para poder descobrir. Vira 
que Zahi estaria em uma noite de desespero aos pés da Pomba-gira. E 
o que mais lhe causou temor, Rosa Vermelha arrancava a proteção do 
jovem, seu patuá e o lançava de encontro a uma árvore. Não pode deixar 
de unir o passado com o futuro dele. E sentia, mas não convicta, que 
Rosa Vermelha tiraria a proteção de Zahi e o deixaria perdido na busca 
de algo que causaria mais uma perda em sua vida. Mas o que buscaria, 
e qual perda seria essa?

Ágata apreciou sua avó com atenção. Havia algo que ela 
estava escondendo. Sabia por conta dos sinais. Enxergava sua avó e 
fazia uso desta habilidade sempre que precisava de algo dela. Quando 
vó Conga queria esconder algo ou omitir uma informação — o famoso 
pulo do gato, como ela mesma dizia — passava a negra mão sobre 
os crespos cabelos brancos. Algo que passaria despercebido pelos 
outros, não para Ágata, que sabia que a vó não possuía este hábito 
corriqueiramente. E ainda detinha o costume de pentear-se de manhã e 
não levar a mão na cabeça e nem deixar ninguém tocar em seu cabelo.  
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Além de Estrela, a erê63 da Maria, que vinha a cada quinze dias para 
trançar os cabelos da mãe de santo. Mas o que seria? Ágata tinha medo 
que a avó tivesse visto que ela e Zahi não ficariam juntos. Temia que ela 

soubesse que, na verdade, Rosa Vermelha não aprovava o namoro.
Os pensamentos foram interrompidos por Janaína: 

— Mãe — chamou por de trás da cortina e esperou por resposta — estou 
pronta! — Disse botando a cara entre a cortina e o quarto. Mas vó Conga 
estava afogada por seus pensamentos.

63 Erê: É o intermediário entre a pessoa e seu orixá, é o aflorar da criança que 
cada um guarda dentro de si; reside no ponto entre a consciência da pessoa e a 
inconsciência no orixá.
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MUITA TRETA NESSA HORA

 Murilo entrou esbaforido no roncó sem pedir permissão. Com a 

voz em mutação pela puberdade e a falta de fôlego pela corrida, informou 

à vó que uma briga estava se formando na entrada do terreiro. Roseli e 

Maria discutiam com umas evangélicas que se colocaram para orar em 

frente ao seu portão.

Roseli, Maria e Fábia debatiam com as senhoras evangélicas. 

As irmãs afirmaram que o “Senhor” as havia enviado para o local com 

o intuito de orar pelo que havia ocorrido na noite anterior. A palavra 

enviada diretamente de Deus ordenava às boas obreiras que orassem 

com fervor para a libertação das almas cativas das amarras do inimigo. 

Mas o furdunço se formou quando Roseli enfrentou a líder das irmãs — a 

senhora Catarina. Maria tentava apaziguar a situação fazendo a política 

da boa vizinhança pregada por vó Conga. Mas sua sobrinha queria ir para 

guerra. Fábia, adolescente, estava só assistindo:

 — É melhor você sair da porta da minha casa... — ameaçou 

Roseli.

— Eu vim da parte do altíssimo e nada me fará retornar sem 

cumprir a minha missão.

— É mesmo? E porque não cumpre a missão de cuidar da sua 

filha, aquela piriguete — afrontou a mulher.

— Sangue de Jesus tem poder. A minha filha não é isso que você 

falou...

— É sim e das piores. Eu tenho como provar.

— Vamos orar irmãs — ergueram-se Aleluias, Glórias a Deus, 

língua dos anjos e outras palavras de exaltação a Jeová e contra o demônio.

— Mulher, não provoca minha ira, que eu chamo minha Padilha 
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das sete encruzilhadas das sete catatumbas... — gracejou Roseli.

As mulheres temeram ao ouvir as palavras dela, elevaram mais 

as vozes em oração. Maria colocou-se próxima a Catarina, Fábia a seguiu:

— Dona Catarina não precisa disso, a gente sempre viveu em 

paz, nós respeitamos vocês e vocês nos respeitam. Todo mundo está aqui 

para louvar a Deus, mas cada um na sua igreja e no seu terreiro...

— É Maria, respeito muito vocês, vocês sabem... — mentira. 

Ela vive fazendo fofoca sobre a família de vó Conga e diz que vai tudo 

queimar no inferno de Lúcifer — mas a filha da nossa irmã Cristiane... 

— disse alto com sua voz de gralha sufocada — levanta a mão irmã 

Cristiane! — a irmã assim fez — ela veio aqui nessa última coisa que 

vocês fizeram, é... — procurou as palavras.

Fábia a interrompeu: — Gira!

— É isso aí — refletiu um pouco — ritual, melhor dizendo — 

desaforada.

E ela disse que uma forma a prendeu, uma coisa sobrenatural, 

uma coisa ruim se apossou dela e nem conseguia sair do lugar. Até que 

ela se pegou orando em pensamento e o senhor a libertou. Mas a coitada 

está que não consegue dormir. O pastor já orou, expurgou o demônio 

dela, mas nada deu jeito. E hoje o senhor deu a palavra lá na igreja 

dizendo que a gente tinha de vir aqui, que só nossa oração poderosa 

poderia curar ela.

Fábia olhou para sua tia, esperando para ver o que ela diria 

diante disso. Estava na expectativa. Sabia que a Maria era diplomática e 

sempre conseguia dar-se bem quando confrontada, mas os acontecimentos 

passados ainda eram dúvidas até para ela. Quando seus lábios abriram 

para argumentar, um jato d’água a empurrou para cima de Cataria. 

Fábia a desvencilhou da mulher deixando que o jato molhasse apenas 

a evangélica:
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— É disso que você precisa para acalmar seu fogo! — disse 

Roseli segurando a mangueira que revezava em molhar a Catarina crente 

e suas irmãs de fé.

— Rose, você está louca?! — Berrou Maria indignada e também 

molhada.

As irmãs gritavam:

— Sangue de Jesus tem poder!

As crianças que assistiam tudo de cima do muro gargalhavam e 

Renata, filha de Roseli, ainda gritou:

— Crente da calcinha quente! Agora não está mais quente — e 

riu agitando os primos e irmãos.

Zahi, Ágata e Murilo chegaram ao portão antes que vó Conga e 

Janaína. Não sabiam como reagir. 

É claro que Ágata sentiu-se vingada. Certa vez, quando era 

uma garotinha ainda, estava com os cabelos cacheados livres e soltos ao 

vento. Ao natural e selvagem, como gosta de dizer. A “Catarina crente” 

lhe disse que ela tinha de alisar os cabelos para ficar linda como sua 

filha. Que além de ser neguinha, ainda tinha os cabelos fuás. Ofensa 

que Ágata ruminou por anos. É claro que se indignou, porque “Catarina 

crente” também é negra e também tem os cabelos fuás, só que espichados 

pelo pente quente64. O bairro todo sabia, quando usava o instrumento de 

tortura, a base do couro cabeludo rente à testa ficava queimada.

Zahi tomou a iniciativa e tentou tirar a mangueira de Roseli, com 

a ajuda de Murilo:

— Não se intromete garoto — disse para ele.

64 O pente quente, apesar de ser, originalmente, usado pelas mulheres francesas 
na Europa durante meados do século XIX, se tornou a base da indústria de 
beleza afro a partir do início do século XX. Pentes quentes foram um dos 
métodos usados por afro-americanas durante e após a escravidão para alisar os 
cabelos e aproximar-se do padrão estético eurocêntrico.
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— Calma Rose, calma, assim você vai envergonhar a vovó — 

justificou Ágata.

— Envergonho nada, o bairro interiro quer dar uma lição nesta 

mocreia fofoqueira. Pensa que a gente não sabe dos seus podres? Além 

de a sua filha ser uma biscate de primeira, ela mesma é uma papa Pastor 

— voltou-se para Catarina. — O bairro todo já sabe que você não vai 

para a igreja só para orar, vai para ter um particular com o irmão... — 

largou a mangueira nas mãos de Zahi e Murilo. Voltou-se aos gritos para 

os vizinhos do outro lado da rua que assistiam tudo — que é casado e a 

coitada da mulher acabou de ter o primeiro filho...

— Pra dentro agora, todos vocês! — era vó Conga com autoridade.

De imediato, Roseli calou-se e entrou para no terreiro, tomando 

o cuidado de não esbarrar na avó que estava parada na passagem. As 

crianças desceram do muro, rapidinho. Maria ajudou “Catarina crente” 

a se levantar e entrou junto a Fábia. Zahi, Ágata, Murilo e Janaína 

nem chegaram a botar os pés na rua, trataram de puxar a mangueira e 

permanecer dento do quintal. Até os vizinhos entraram para suas casas 

quando viram a matriarca parada diante das mulheres molhadas. O 
silêncio tomou conta da rua escura:

— Pois não Dona Catarina?
Catarina que além de molhada, humilhada, chorava. Não teve 

forças para responder à senhora:
— Quando fui à sua igreja, alguns anos atrás, não foi porque me 

converti como à senhora fez questão de espalhar para o bairro. Foi para 
mostrar que em mim há humildade e respeito para com todas as religiões. 
E que não importa a forma e o lugar, o importante é buscar a Deus, mas 
eu escolhi esta forma de estar mais próxima dele — fez uma pausa e 
encarou as “irmãs”. — Vocês não acharam a de vocês?

Uma das senhoras aproximou-se, de forma humilde e informou:
— É que a minha filha esteve aqui na última... É... — a mulher 

quase emudeceu diante da senhora.
— Gira — afirmou com força vó Conga.
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— Isso, e ficou muito assustada, não consegue dormir, só chora.
— Isso é porque ela está com medo. Só isso, mas pede para ela 

vir me procurar que eu dou um jeito nisso, está bem filha?!
— Obrigado, Dona Maria Conga.
— Tá... Tá... Tá... Mais alguma coisa?
— A senhora precisa falar com sua neta, a Roseli... — Vó Conga 

não deixou “Catarina crente” terminar.
— Os seus problemas com a minha neta, resolva você com ela, 

mas não no meu portão. Se a senhora voltar a arrumar confusão na porta 
da minha casa, eu vou ter de tomar as devidas providências — ameaçou 
com um olhar de feiticeira.

“Catarina crente” calou-se, as “irmãs” dispersaram-se. 
Seguiram seu caminho e vó Conga voltou para dentro de seu terreiro. 
Roseli veio a seu encontro. Estava pronta para levar uma boa bronca da 
avó:

— Agô, vózinha. — Ajoelhou-se e beijou sua mão.
— Olha aqui menina, pare de desperdiçar água. Da próxima vez 

que quiser jogar alguma coisa em alguém, jogue as titicas das galinhas, 
não a minha água. Por um acaso você é sócia de Sabesp65? — Disse 
sarcástica segurando o riso.

— Não, vózinha!
Todos gargalharam. E as crianças fizeram festa.

65 A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, é uma 
empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento 
básico no Estado de São Paulo. Seu principal acionista é o governo do Estado de 
São Paulo, que controla a gestão da companhia.
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MILTON E A MENSAGEM DE DOR

Um carro estacionou. Ficaram atentos e em silêncio. Um homem 

desceu, era possível ouvir os passos contornando o carro sobre o cascalho 

molhado. Parou em frente ao portão e bateu com força. Ficaram temerosos. 

Apenas vó Conga com a tranquilidade de sempre:

— Dá para alguém abrir que é o tio do menino aí — apontou 

para Zahi.

A velha Iyalorixá troncou-se com Milton no roncó. Não permitiu 

ninguém para assistir a consulta dos búzios. 

Milton tinha sua religião, estava convicto em suas devoções para 

Deus. Mas estar ali representava a busca de respostas, que sua religião 

não o respondia sobre sua irmã e seu sobrinho Zerbini. O e-mail que 

recebera, o mesmo que Zahi havia lido para ela mexeu com ele. A irmã 

tinha devoção às religiões de matrizes africanas. Por isso, sabia que teria 

de buscar respostas nelas. E acreditou que vó Conga lhe daria essas 

respostas.

A senhora abriu o jogo de búzios para ele, leu e revelou o 

que via. A irmã estava viva, mas não conseguia ver onde. Ela estava 

acompanhada. Presa em algum lugar com essa pessoa. E o sobrinho, 

filho dela, estava no caminho certo. Acalmou um pouco a angústia do 

homem, mas não aplacou a dúvida do que ocorrera com ela e de como a 

encontraria.

E a velha lhe deu respostas para as dúvidas sobre o relacionamento do 

sobrinho com sua neta. Colheu calmaria para o namoro. Partiu levando 

consigo a esperança de que um dia os filhos poderiam ainda ver a mãe, 

mas ele não tinha a certeza de que veria sua irmã novamente. Uma 

mensagem dita pelos búzios assombrou sua alma e lhe afugentou a calma 

para sua saúde.
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ARRUMANDO A CASA DE SANTO

Uma áurea de euforia fazia morada no terreiro de vó Conga. 

Todos estavam agitados e contentes com a preparação da festa das 

aiabás. Organizavam a decoração do terreiro, limpavam os canteiros de 

gramas. O galinheiro recebeu novos aparatos e João refez os poleiros 

com madeiras recolhidas da rua. Maria e outras filhas de santo corriam à 

máquina de costura na confecção das roupas. O barracão recebeu nova 

camada de tinta. A cumeeira foi coberta de fitas brancas. Os atabaques 

receberam nova camada de verniz e couro novo, decorados com fitas 

multicores destacavam-se na branquidão do barracão.

Pequenos acontecimentos isolados ocorreram durante esta 

semana de preparação. Roseli, que trabalha em um salão de beleza 

na região de Santo Amaro66, um salão de beleza negra, especializado 

em cabelos Afro, o “Beleza do Nilo Antigo”, recebeu um convite 

para fazer um curso de especialização da técnica de alongamento e 

tranças. A instrutora seria uma africana, recém-chegada ao Brasil, que 

disponibilizaria o curso gratuitamente para a neta de vó Conga. Roseli 

estava radiante e feliz. No mesmo dia que recebeu o convite e chegou 

ao terreiro contando a novidade soube que Ágata teve seu projeto de 

iniciação científica aprovado pela faculdade e que se destacava no meio 

acadêmico. Isso causou certo desconforto e ciúmes por parte de Roseli, 

que achou que sua novidade foi desprezada pela novidade da prima. Um 

ciúme antigo ressurgiu. A neta acusou a avó e os outros familiares de 

66 Santo Amaro: É um distrito situado na zona centro-sul do município de São 
Paulo. Tornou-se independente até ser incorporado por São Paulo, em 1935. O 
distrito é delimitado pelas avenidas Roque Petroni Jr., Professor Vicente Rao, 
Washington Luís e Marginal Pinheiros. Atualmente, é o mais importante centro 
da região centro-sul do município, sendo considerado, para esta e também para 
vários municípios vizinhos, mais importante do que o zona central do município.
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apoiarem Ágata e a menosprezarem. Depois de um bate boca corriqueiro, 

aquietaram-se e a paz voltou a reinar.

Um dia depois desse ocorrido, a loja “Casa de Obá”, durante 

a madrugada, foi arrombada e roubada. O bairro inteiro ficou de alerta 

para o episódio. Vó Conga rezou aos Exus protetores e entregou a eles 

a resolução do ocorrido. No outro dia de madrugada, uns bandidinhos 

do bairro bateram ao portão da velha senhora, trazia consigo um rapaz 

todo ensanguentado e surrado — era o bandido. Vieram devolver o 

dinheiro e duas correntes de prata que ele roubou. Aquela noite ele seria 

assassinado se vó Conga não intervisse. 

Ademais a isso, tudo correu bem. Ágata e Zahi tiveram seu 

estranhamento semanal, mas terminou em beijos e abraços. Roseli e 

Vitor brigaram novamente, mas Vitor de novo conseguiu enrolar Roseli. 

As crianças iam para a escola e ajudavam na decoração do terreiro. Os 

filhos de santo, depois de seus trabalhos, vinham ao barracão ajudar na 

arrumação da festa. E foi assim que se seguiu a semana.

No sábado já estava tudo pronto e, ao sentar da tarde sobre a 

América Latina, vó Conga fez uma reunião com todos os filhos de santo, 

passando as informações de como seria a festa naquele ano. O bairro todo 

estaria presente, pois sabiam que a festa seria grande. Umas das festas 

mais esperadas do ano. Vinham pessoas de fora e até de outros estados 

para assisti-la. Às vezes, algumas autoridades políticas, na busca por 

futuros votos. E, alguns estudiosos prepotentes, que acreditavam saber 

tudo sobre as religiões de matriz africana. Ficavam cochichando durante 

as cerimônias para demonstrar seus conhecimentos acadêmicos sobre o 

empírico ritual da família de vó Conga.

Primeiro, na hora do almoço, diferente dos outros anos, quem 
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iria servir o ajeum67 à comunidade seriam os Erês e as crianças da casa. 

Depois do almoço seria seguida a ordem da entrada e dança das aiabás 

— Nanã incorporada em vó Conga, Yemanjá por João, Euá em Renata, 

Obá da Maria, por último Yansã com Roseli e Oxum em Ágata. E, para 

finalizar os trabalhos, todas as aiabás dançariam juntas:

— Esta será a festa das aiabás deste ano — disse vó Conga, com 

carinho. — Para o resto deste sábado é para todo mundo descansar, não 

comer carne — fez uma pausa, pediu às crianças presentes que tapassem 

os ouvidos — e nada de relações sexuais — todos riram constrangidos.

Até aquele momento era esperado uma festa em paz, mas o 

que aconteceria mudaria a vida de todos. Concepções religiosas seriam 

postas a prova. Filhos de santo desconfiariam do poder de vó Conga e até 

a integridade física de alguns seria motivo de medo. A velha Iyalorixá 

recolheu-se ao seu quarto de oração, na busca de mais repostas sobre 

Rosa Vermelha, e lá ficou até o raiar de um novo dia.

67 Ajeum: Refeição comunal da tradição dos orixás. Por extensão, designação 
genérica de qualquer comida. Do Iorubá jeun, “comer”.
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ALGAZARRA AOS PÉS DA ÁRVORE

Ágata e Zahi, sempre seguidos por Letícia e, desta vez, por 

Gabriel e Cornalina, foram para beira da lagoa e aos pés da encantada 

jaqueira. 

Sentados debaixo da árvore conversavam amenidades. Ágata 

sentiu o desconforto de Zahi:

— Você está bem? — preocupada.

— Não, não acho muito confortável ficar debaixo desta árvore 

— levemente pálido.

— É verdade que você tem medo de árvore? — quis saber 

Letícia.

— Meu pai disse que isso é frescura — afirmou Gabriel.

— Seu pai é um idiota! — rebateu Ágata.

— É verdade que é uma doença? — questionou Cornalina.

Ágata pediu que todos voltassem para perto do barracão, mas 

Zahi a impediu. Mesmo com o desconforto, estava gostoso estar ali.

Aninhada nos braços do amado, observando as crianças brincar 

na beira da lagoa, e a luz do pôr do sol, Ágata segredou:

— Sabe que eu e a Roseli quando éramos crianças gostávamos 

de vir aqui? Mas meus pais e minha avó sempre acharam perigoso.

 — E é, se alguém quiser fazer alguma coisa é fácil, afastado, 

longe de tudo... — constatou ele, e ela sorriu em recordação.

— O que foi? Porque está sorrindo? — ele desejava saber.

— Lembrei de uma coisa que fiz aqui quando era criança. 

— O que?

— Bobeira... — desconversou, ergueu-se em rompante — já sei 

o que pode fazer você ficar melhor com a árvore. 
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— Fala sua macumbeira — brincou.

— Senta bem encostado nela. Sentindo a árvore...

— Preciso mesmo? — manhoso.

— Vai logo! — dengosa.

Depois que ele se ajeitou ela cantou:

Eu agora vou cantar para todas as moças 

Para todas aiabás, para todas elas...

Fez onomatopeias de tambores. As crianças correram para junto 

deles em festa. Um frescor angelical exalava dela e de seu vestido longo 

amarelo sacudido com o balançar do corpo. A fita de cetim rosa em laço 

no cabelo permitia aos longos cachos soltos lhe conferir um ar de menina 

inocente. Os grossos lábios em rosa neon, beijados pelos poucos raios de 

sol que transpassavam a copa da árvore, iluminavam ainda mais sua pele 

negra. Que brilhava como as argolas douradas em seus ouvidos. 

Iansã comanda os ventos

E a força dos elementos

Na ponta do seu florim

É uma menina bonita

Quando o céu se precipita...

Dançou com as crianças em volta de Zahi e da jaqueira. O céu se 

abriu em harmonia para a felicidade que eles exaltavam e o sol deus seus 

últimos raios. O tempo parou para vê-los felizes, o ar tornou-se suave em 

suas carnes e a jaqueira formou-se macia ao toque das costas de Zahi, 

ele fechou os olhos. 
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Sempre o princípio e o fim

Iansã comanda os ventos

E a força dos elementos

Na ponta do seu florim

É uma menina bonita

Quando o céu se precipita

Sempre o princípio e o fim...

Abriu-os. Ágata estava cantando e dançando em sua frente. O 

braço direito esticado em graciosidade e a outra mão tapando a orelha 

esquerda. Compassando seu ritmo no balanço dos quadris. Ao vê-lo de 

olhos arregalados ordenou que os fechasse.

Obá...

Cantaram as crianças, quase gritando.

Não tem homem que enfrente...

Soou aveludada a voz dela.

Obá...

Berraram as crianças.

A guerreira mais valente...

Continuou ela. E seguiram nesse coro. Primeiro as crianças 

saudando a deusa guerreira, depois ela a louvando.

Obá

Não sei se me deixo mudo

Obá

Numa mão, rédeas, escudo

Obá
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Não sei se canto ou se não

Obá

A espada na outra mão

Obá

Não sei se canto ou se calo

Obá

De pé sobre o seu cavalo

Obá

De pé sobre o seu cavalo...

Parou em pose de guerreira. As crianças também pararam como 

em uma brincadeira de estátua. O rapaz abriu os olhos em curiosidade. 

Ela sorriu e voltou a cantar, as crianças retornaram a dançar em volta da 

árvore e ele fechou gostoso seus olhos.

Euá, Euá...

Cantou sussurrante apoiada na árvore, com os lábios quase 

colados aos ouvidos dele. Na sutil provocação sexual.

Euá, Euá...

Ágata voltou a dançar com as crianças.

É uma moça cismada

Que se esconde na mata

E não tem medo de nada...

Euá, Euá...
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Cantou junto às vozes infantis.

Não tem medo de nada

O chão, os bichos

As folhas, o céu

Virgem da mata virgem

Dos lábios de mel...

Euá, Euá...

As crianças em inocência, Ágata em sedução. Agora dançava 

com suavidade e acalanto. De olhos fechados em falsete para que ela 

pensasse que estavam mesmo cerrados, mas a contemplava. Desejava-a 

cada vez mais e como ela previu, seu receio por estar próximo da árvore 

se foi. Deixando no lugar um sentimento de labaredas incandescentes 

escorrendo por seu corpo inteiro.

Oxum... Oxum...

Cantou rodopiando no próprio eixo de braços abertos, parou 

diante do lago e elevou a voz no mais alto tom que conseguiu em melodia.

Doce mãe dessa gente morena

Água dourada, lagoa serena

Beleza da força, da beleza da força, da beleza...

Oxum... Oxum...

Cantou o coro dos infantis girando desengonçados.

Doce mãe dessa gente morena...
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Voltou a girar rapidamente como uma brincadeira com gosto de 

infância, tendo os gritos das crianças como combustível:

Oxum...  

Girou Ágata.

Oxum... 

Rodopiou bailando seu vestido no ar.

Oxum, Oxum...

E caiu sobre Zahi. Que a rolou pela grama em seu apertado abraço e 

encharcado beijo. É claro que Cornalina, Gabriel e Letícia se jogaram 

sobre eles na maior algazarra.
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PRÉ-FESTA

O domingo abriu-se ensolarado no bairro de Pedreira68, na cidade 

de São Paulo. O clima da manhã estava agradável. E no terreiro de vó 

Conga a manhã começou agitada. O fogão à lenha no quintal foi aceso, as 

madeiras para a fogueira foram organizadas. As comidas, preparadas no 

dia anterior, estavam finalizadas.

Vitor foi chamado ao quarto de oração. Vó Conga conversou 

com ele, orientou como deveria proceder naquele dia. Pela primeira 

vez deixaria a festa das aiabás ao comando do ogã. Tomou esta atitude 

inusitada para os filhos e para ela mesma, porque desde a investida 

negativa de Rosa Vermelha, sentira a necessidade de trazer seus guias 

em terra. E aquele era o momento para isso.

Quando o sol no alto do céu marcou meio dia, os portões 

foram abertos. O ajeum foi servido. Como vó Conga pediu; orientadas 

pela Iabassê69, as crianças da casa, junto aos filhos dos filhos de santo 

incorporados nos erês serviram a comunidade. A fartura de arroz branco, 

caruru e quiabo com frango foi tanta que houve quem levou tupperwares 

cheios das comidas do terreiro de vó Conga para deliciar-se no aconchego 

de seu lar.

A tarde havia chegado com um clima ameno. O terreiro foi limpo, 

as esteiras onde a comunidade sentou para se refestelar da refeição foram 

68 Pedreira: É um distrito localizado na zona sul do município de São Paulo. 
Faz divisa com os distritos de Cidade Ademar, Campo Grande, Cidade Dutra, 
Grajaú e com o município de Diadema. As avenidas principais são a avenida 
Nossa Senhora de Sabará e a estrada do Alvarenga. Grande parte do distrito da 
Pedreira fica às margens da Represa Billings. Como não poderia deixar de ser, o 
nome Pedreira vem das imensas pedreiras que sempre existiram nas imediações 
– já em 1939, a região era conhecida por este nome.
69 Iabassê: No candomblé, título da sacerdotisa encarregada do preparo dos 
alimentos rituais.
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recolhidas e mais gente apareceu para assistir as aiabás.
Roseli era aguardada. Estava atrasada. Aquele domingo era 

o primeiro dia de seu curso. E como estava empolgada com a nova 
oportunidade, vó Conga sentiu-se constrangida em pedir que não 
comparecesse. Resolveu começar sem ela.

A assistência do barracão estava lotada. Haviam pessoas 

sentadas no chão, de pé ou apoiadas na mureta. Os filhos de santo, em 

círculo ao redor da cumeeira, rezaram com vó Conga no comando. Após a 

reza, o ponto de abertura foi cantado por todos e tocado forte ao atabaque.

Eu abro a nossa gira

Com Deus e Nossa Senhora

Eu abro a nossa gira

Sambolê pemba de angola70

Eu abro a nossa gira...

Ao fundo, escondida pela assistência que se espremia para 

poder ver os filhos de vó Conga dançar e louvar aos orixás estava a filha 

da “Catarina crente”. Diferente de todos, não queria observar as pessoas 

de branco rodando ao redor da cumeeira. Achava aquilo ridículo! O foco 

de seu olhar era Vitor, que tocava no Rum71, com a maior sensualidade 

de um homem que sabe que é atraente. Ela conseguia detalhar cada 

movimento dele, cada músculo que se movia quando machucava o couro 

com sua grande e pesada mão. Queria ser o couro nas mãos de Vitor. 

70 Pemba de Angola: Giz utilizado nos cultos afro-brasileiros, pelos guias, para 
realizar pontos riscados no chão no intuito de consagrá-los, seu pó também é 
utilizado para encantos, magias e benzimento.
71 Rum: O maior e mais grave dos três atabaques, tocado pelo curimbeiro ou 
Ogã encarregado de comandar a gira. Ele deve ser um sacerdote muito bem 
preparado, pois comanda o atabaque que foi consagrado ao espírito dirigente 
da casa. Por meio dele são dados os primeiros toques de um ponto, ele repica e 
conduz os trabalhos.



110

Queria ser o atabaque para ser dominada e manipulada por seu amado. 

Olhou no celular e percebeu que permaneceu no terreiro mais tempo do 

que sua coragem permitia. Saiu sem ser notada pela multidão que, do 

lado fora, se espremia para entrar no barracão. Correu para casa a fim de 

não levantar suspeitas de sua mãe. Já que havia dito a ela que assistiria 

a um culto no Luso, bairro ao lado do de Pedreira. 

Zahi colocou-se no mesmo banco onde se sentou na noite do 

terror proporcionado pela Pomba-gira Rosa Vermelha. Podia ver a 

graciosidade de Ágata bailar no meio do barracão. E, com frequência, 

seus olhos se encontravam na brincadeira do sorriso discreto.

Esbaforida chegou Roseli. Ajoelhou-se diante da Iyalorixá e, 

depois da permissão, juntou-se aos seus irmãos de santo. E, com todos os 

filhos na casa, era a hora da chegada das aiabás.
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A CHEGADA DAS DEUSAS

Pontos de exaltação aos orixás foram elevados. A Ekéde72 Mena, 

com o adja, seguida por Graça, a Iabassé, direcionaram vó Conga, João, 

Renata, Maria, Roseli e Ágata para o roncó para vestir os orixás. A partir 

daquele momento, os pontos e toques seriam puxados e orientados por 

Vitor.

Antes de entrar no quarto de oração, Ágata teve tempo de invadir 

os olhos de seu amado com seu sorriso. Um sincero abraço feito por 

seus lábios grossos, lançando um pequeno beijo ao vento que o carregou, 

envolveram a alma do rapaz. Zahi sentiu-se satisfeito por seu amor. 

Estava feliz e acreditou que nada poderia destruir aquele sentimento. 

Entretanto, antes de acabar a gira, a certeza de Zahi seria destituída e 

seu caráter seria remodelado, como águas de uma imensa pororoca que 

remoldam as margens de um apático rio.

Os atabaques pararam, as pessoas começaram a conversar. 

Alguns saíram para tomar ar e se refrescar no vento da tarde, já que 

dentro do barracão estava um vapor de sauna!

Zahi permaneceu em seu lugar. Vitor de longe o cumprimentou 

com um leve balançar de cabeça. Cornalina e Letícia, que junto às outras 

crianças estavam sentadas ao lado da cadeira de vó Conga, correram ao 

encontro de Zahi. Alegres, davam prévias do que viria a seguir. Diziam 

detalhes das roupas, de como haviam sido confeccionadas, o que ele 

deveria prestar mais atenção... Murilo e Gabriel brincavam de pega-pega 

no barracão; dois pintinhos livres no canteiro de terra batida; levaram 

72 Ekéde: No candomblé, é um cargo feminino. A pessoa é escolhida e 
confirmada pelo orixá, não entra em transe porque necessita estar acordada para 
atender as necessidades dos orixás. Exerce a função de dama de honra. É dela a 
função de zelar, acompanhar, dançar, cuidar das roupas e acessórios do orixá da 
casa, além dos demais orixás, dos filhos e até mesmo dos visitantes.
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uma bronca do Manuel por conta dos gritos. Quietos como dois ratinhos 

ladrões, sentaram em seus lugares. Murilo paquerava uma moça na 

assistência. Tudo normal. Tudo corria bem!

Um som suave e baixou ecoou do roncó. Poucos ouviram, aqueles 

que não ouviram sentiram um vento frio passar por eles. Como um ânimo 

que atravessa o ar e rompe a barreira da carne tocando o espírito com 

força. Era o doce ilá73 de Nanã74. Logo depois o som o adja soou, não 

irritante, mas carinhoso como as mãos cansadas de uma avó trançando 

os cabelos do neto. Como um toque acariciantemente forte de sovar a 

massa do pão. Como o barro que envolve os pés em uma tarde de chuva 

esperada e desliza leitoso pela sola. Vitor pediu silêncio à assistência. 

Todos os olhares convergiram para a cortina de girassóis roxos da entrada 

do roncó.

O ar tornou-se suave. O tempo se fez fraco e estancou por alguns 

instantes para que Nanã fosse vista em seu esplendor. Ela saiu de costas, 

quase agachada, dobrada por sua sabedoria. Carregando o peso dos 

lamentos em seus ombros. Um movimento lento e barrento fez seu corpo 

para o jiká.75 Era a anciã dizendo como estava feliz por estar ali. Teimosas 

lágrimas forçaram os olhos, pesando como chumbo na alma. Escorrendo 

como acalanto pela face. Tranquilizando o espírito no saber que o fim 

desta existência é apenas o começo de uma nova etapa, porque Nanã nos 

recebe em seu seio de amor. 

Seguido por Vitor, os filhos de santo e a assistência saudaram a 

aiabá:

73 Ilá: Grito com que o orixá se anuncia.
74 Nanã: Orixá de origem jeje ou vodum, cultuada em mina, no candomblé 
e na umbanda. Para os Iorubás de Kêtu, Nanã Buruku é a mãe mais antiga, 
representada pelas águas paradas dos lagos e pela lama dos pântanos, de onde 
tudo se originou; é o princípio da fertilidade.
75 Jiká: É a forma de saudação ou gesto corporal que fazem os orixás quando 
incorporados. 



113

Saluba Nanã76... Saluba Nanã... Saluba Nanã... 

Na alegria contida de ter um orixá em terra, do privilégio de 

receber diretamente das mãos da grande avó a esperada esperança, a 

aguardada serenidade e o puro amor, saudavam a deusa Nanã.

Em meio ao branco dominando o ambiente, ela era um ponto lilás 

irradiante. Novamente presenteou a todos com seu ilá. Foi inevitável, não 

havia soberba que pudesse manter-se de pé diante dela. A arrogância 

tornava-se um gatinho manhoso aos seus pés. O orgulho aninhava-se na 

barra de sua saia tamanha vergonha. E o medo. O que era o medo quando 

se tem Nanã ao seu lado? O desejo de voltar a ser bebê e ser ninado no 

colo de Nanã não dissipou; mesmo quando o pano da costa feito de palha 

áspera crua trançada se revelou na roupa do orixá. Até a mais dura e 

grossa terra tronar-se-ia um barro liso e dócil como os musgos de seu 

reino. 

Ogãs munidos das aguidavi,77 fizeram um xirê78 digno de presente 

de um filho em gratidão à mãe. As vozes ecoaram pelo bairro como pólens 

da mais linda flor que se propaga levando beleza por onde pousa. Ao fim, 

o orixá ânsia foi assentado na cadeira de vó Conga.

Uma breve pausa se fez. Até a Ekéde voltar ao roncó para trazer 

a rainha do mar. 

As mãos foram massageadas para que o som do atabaque soasse 

agradável à Iemanjá, e assim foi. O barracão tornou-se um imenso coral 

em meio ao oceano, entoando louvores à rainha do mar. E como as ondas 

que na madrugada tombam sobre a areia, lambendo e chupando seus 

76 Uma tradução possível do Iorubá é: “nos refugiamos em Nanã ou salve a 
Senhora do Poço, da Lama.”
77 Aguidavi: Varetas utilizadas para a percussão. Confeccionadas com pequenos 
galhos das árvores sagradas, geralmente da goiabeira e araçazeiro, seu tamanho 
varia de trinta a quarenta centímetros.
78 Xirê: Sequência de toques e cantigas que são executados durante uma 
festa de orixás.
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grãos, as mãos dos ogãs tombavam sobre o couro e lambiam com os dedos 

soando um cadenciado balanço.

Oguntê, Marabô

Caiala e Sobá

Oloxum, Ynaê

Janaina e Iemanjá...

Um som áspero e fino ecoou das profundezas de Iemanjá. Um 

canto da baleia Jubarte, quando nada em tranquilo bailado nas águas 

azuis do mediterrâneo. João não existia naquele momento. A rudeza e 

masculinidade do homem negro deram lugar à leveza e suavidade da 

dona das cabeças, da sereia suprema, da amada Iemanjá.

O xirê agitou-se e a barra da saia prata e azul da deusa tornou-

se turbilhão marítimo. Algas e conchas foram lançadas ao ar. Golfinhos 

pulavam ao seu redor cuspindo lírios sobre a coroa da rainha do mar.

Saia do mar, linda sereia

Saia do mar, venha brincar na areia

Saia do mar, sereia bela

Saia do mar, venha brincar com ela...

Saiu a sereia, com as mãos dançando no ar, tal quais as 

barbatanas ágeis de tubarão. Rodopiando como a arraia nas profundezas 

obscuras dos corações dos homens. Majestosa ela enfeitiça e abraça os 

seus como a mãe que acolhe o filho que foge de casa e retorna para sorver 

seu perdão. Puxando o ar para si, como as espumas que puxam o olhar 

daquele parado a beira mar. Era a pura, forte, doce e viçosa, Iemanjá.
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Quando chove na beira do rio79

A flor brinca na corredeira

Quando ela canta acende uma estrela Celebra toda a natureza

Onde ela pisa, nasce uma flor

Tem cheiro de terra antes da chuva Embeleza o céu e a terra

Brinca de moldar a lua

No horizonte do barracão, unindo o céu e a terra ao redor da 

cumeeira, brilhou. Lançou seu arpão enérgico a assistência puxando o 

sol ocular com a força virgem dos seres da terra.

Onde ela pisa, nasce uma flor

Tem cheiro de terra antes da chuva

Embeleza o céu e a terra

Brinca de moldar a lua

Brilha Euá

Arco íris que cruza o firmamento

Branca Euá

Dom (dan) que muda e desmuda qual camaleão

Ah Euá

Dança cobra que cisca pra fazer brotar a vida

Tão somente o encanto e a luz do meu coração

O dia se fazia na claridade de seu pano da costa e a noite reinava 

no sangue rubro espesso carmim de suas vestes. Era a rústica amazona 

cavalgando na luta contra o desejo. E sua indomada espada faiscava o 

chão, depois talhando o ar em um largo arco-celeste revelando o alento 

79 Música Ewá, composição de Lucio Sanfilippo e Roberta Nistra.
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de seu mando sem o domínio da voz humana. Havia palha em coral no 

alto de sua cabeça — coroa herdada de Nanã —, esvoaçava como o 

mais nobre tecido, estendendo seu domínio além do arco-íris da razão. 

Cobrindo a tristeza como o algodão da paineira que cobre o chão marrom 

na primavera. Semelhante a toalha que reveste a mesa para a farta 

refeição. E até mesmo como o linho que cobre o corpo sem vida, a pura 

matéria em carne, morta, sem o viço do sangue a correr, mas bem vestido 

parte para sua nova casa. Quem não quer a energia de virgem da mata 

virgem dos lábios de mel? Lançando a sentença do abandono do espírito 

à nova morada, na estrita ordem da deusa Euá80 para lançar-se em seu 

império com a coragem de quem vence e jamais falha.

O adja anunciava a chegada de mais uma guerreira. Aquela que 

colhe as amarguras de amor. Que fornece a coragem para as paixões 

incontroláveis. Que rompe com os dogmas impostos às mulheres, que 

guerreiam de igual com masculinidade sem deixar de ser mulher.

Quantas ali sentadas? Admirando Obá81, mas, em seu interior, a 

angústia extirpava a suavidade de mulher. Quantas no afã de amar não 

arrancaram uma parte do coração, jogando o próprio orgulho na sarjeta?

Ceifando esta dor das mulheres, destes homens, dos moradores 

da terra com sua espada, lançava ao fundo do esquecimento o mau amor. 

Mas recordava sua própria fúria tapando a orelha esquerda, recordando 

a humilhação posta em um amalá82.

80 Euá: Na tradição jeje-nagô, é uma das aiabás, bela orixá das águas doces. Por 
alguns, é considerada uma qualidade de Iemanjá, responsável pela guarda dos 
campos, evitando roubos de cadáveres e ajudando os mortos a pagar suas penas.   
81 Obá: Orixá feminino dos iorubás, guerreira forte. É a terceira e menos 
amada mulher de Xangô, já que Oiá e Oxum são, respectivamente, a primeira 
e segunda. Considerada um dos filhos que nasceram da união incestuosa de 
Orungã e Iemanjá. É cortejada por Erinlê, e tradicionalmente, inimiga de Oxum.
82 Amalá: Comida ritualística para os orixás Xangô, Iansã e Obá. Em geral feita 
de quiabo, cebola, camarão e azeite de dendê.
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O corpo franzino e pequeno de Maria tornou-se gigante. A 

fragilidade da senhora rendeu-se à altivez da deusa. E seu corpo, 

ao comando da aiabá, dançava rememorando o sacolejo do choro, 

reverberando na fúria de ser posta de lado. Mas também refletia a 

coragem da mulher que apostava sua vida pelo amor. Não se intimidava 

diante da adversidade e fez do seu pior o melhor para ser dona dela 

mesma. Capaz de atravessar montanhas de dificuldade, jogando-se no 

precipício e acreditando cair em plumas de bonança. Tendo sempre a 

felicidade como caminho, sem deixar-se enganar com as curvas da dor. 

Assim é Obá, volvendo sua saia marrom rajado como um dente de leão 

solto no ar. Redemoniando por todo o barracão, arrastando consigo o pó 

da dor, os cascalhos da desesperança e doando um pedaço de si, para 

que o amor reine.

Os mais sensíveis puderam sentir o chão vibrar. O céu aberto 

acabrunhou-se em si mesmo, criando nuvens pesadas e escuras. A terra 

tremeu à chegada da deusa das tempestades. 

Eparrei bela Oyá83... Eparrei Iansã...

O céu seguiu seu mando e jogou sobre o terreiro de vó Conga 
uma breve pancada d’água, seguida por raios e trovões fosforescentes. 
Na forma da vermelha lava que aquece despreocupadamente as margens 
de uma fenda na crosta terrestre, trovejando como tempestades solares, 
reverberou pelo barracão e, por todo o bairro de Pedreira, o ilá de Iansã84 
se propagou, expandindo-se pela terra.

As ancas volumosas de Roseli tornaram-se ainda mais ágeis, 
mais voluptuosas, mais atraentes e desejáveis aos comandos da deusa. 

83 Saudação a Iansã e significa “Olá” com admiração. Esse espanto de 
admiração ao ver a Orixá dá-se como: Olá Iansã, Olá Oyá!
84 Iansã: Orixá feminino do panteão iorubano, esposa de Xangô. Segundo 
Pierre Verger, do iorubá Ìyámésàn (“a mãe transformada em nove”), nome que 
Oyá ganhou depois que, em uma luta, esquartejou Ogum em sete partes e foi 
esquartejada em nove por ele.    
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Jogando-as de um lado para o outro no erguer dos tecidos rosa e 
vermelho, sem preocupar-se dos limites da matéria humana. Ela é a dona 
do arrebatamento, a senhora das paixões, a sensualidade abrasante em 
forma de divindade. 

No atabaque, o xirê foi tocado com as mãos e uma aguidavi. Iansã 
precisava ser honrada com tudo o que os ogãs pudessem lhe proporcionar. 
E assim fogo se fez em som, no mais rápido e fervente bailado de Iansã. 
Um samba de fogo e vento, sol e chuva, trovão e toró. No barracão, ela 
flutuava sacudindo seu eruexim85, mandando e desmandando ao prazer 
de ser senhora. Ao orgulho de ser dona dos furacões.

85 Eruexin: Instrumento litúrgico utilizado em festas. Assemelha-se a um 
chicote de rabo de cavalo preso em um cabo feito de osso, madeira ou metal. 
Com ele, controla-se os eguns (na liturgia da Umbanda, Iansã é a senhora dos 
eguns, espírito dos mortos, que são menos cultuados no Candomblé).
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ÁGATA DESAPARECE AOS OLHOS DE TODOS

A deusa pagã Iansã terminava seu sambar no barracão. No roncó, 

Ágata estava colocando os últimos acessórios para incorporar a deusa 

das cachoeiras. Graça, que a auxiliava, voltou-se para o fundo do quarto 

na busca do adê86. A jovem elevou seu pensamente à sua divindade, 

buscando concentração e serenidade para que seu corpo fosse possuído 

por ela. Como sempre fazia, esvaziou sua mente. Tentou não pensar em 

nada. Abandonar as preocupações, alegrias e tudo o que a ligasse a sua 

vida na terra. Concentrou-se apenas em Oxum. 

Ágata fechou os olhos, forçou-se a imaginar uma cachoeira. 

Conseguiu ouvir o som da água escorrendo pelas pedras acarpetadas de 

lodo, o assobio dos pássaros e sentiu o cheiro das flores. A calmaria 

era plena em sua mente. E se viu diante de uma enorme queda d’água. 

Do nada uma opaca mancha vermelha surgiu em meio a sua paisagem. 

Tentou apagar. Mas o borrão tomou corpo e o vermelho dominou a 

paisagem. Primeiro nas flores, depois nas águas e, por último, o céu 

tornou-se sangue.

Sacudiu a cabeça na busca de refazer a imagem de sua 

concentração, o que foi em vão. Percebeu que não conseguiria apegar-se 

a seu orixá e se forçou em abrir os olhos. Não conseguiu voltar ao roncó. 

Estava presa na paisagem que criara em sua mente e que, por algum 

motivo que não compreendia, tornou-se vermelha. Uma agitação nervosa 

a dominou.

Inspirou com calma o ar e expirou, esvaziando totalmente os 

pulmões. Ainda tendo a cachoeira encarnada em sua frente, fechou 

os olhos e buscou concentrar-se no som que viria do barracão, mas os 

86 Adê: Espécie de coroa que compõe a vestimenta de diversos orixás, 
especialmente os de natureza feminina.
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sons dos atabaques não chegavam até ela. Apenas o som da cachoeira 

dominava seus ouvidos. 

Uma figura, que não compreendia o que era, surgiu. Não 

estava nítida a imagem, mas sabia que não estava só em sua mente. 

Primeiro acreditou ser a própria Oxum, mas a figura que a cada momento 

aproximava-se mais, estava envolta em um tecido vermelho. O coração 

acelerou, tornando a respiração mais ágil. Sentiu os músculos tensos a 

enrijecer, estava com medo. Tentou falar, buscou mexer o corpo, queria 

gritar. Chamou por Graça! Entretanto, Ágil como um animal que ataca 

uma presa, a figura avançou sobre ela.

Tudo se tornou vermelho igual ao sangue ao sair do corpo. Buscou 

por socorro, mas sua voz estava presa, como em um pesadelo. Em meio 

ao desespero, pode ver o vermelho tomar forma. Primeiro reconheceu 

um braço, que se afastou momentaneamente. Sentia uma mão macia 

pressionar sua boca, não fazia força, mas a impedia de expelir qualquer 

som. Depois, um par de fartos seios revelou-se. Ficou confusa com o que 

via. E, por fim, a imagem se formou em foco nítido.

Diante dela uma mulher longa, esguia, de lábios vermelhos 

ardente e cabelos longos mel. Ágata tentou lutar, mas a mulher a abraçou, 

impedindo seus movimentos. Pôde sentir que o tecido que envolvia o 

corpo da mulher passou a enroscar o corpo das duas, como uma lagarta 

que se lança a seu casulo para a metamorfose. Sentia seu coração pulsar 

pela carne da outra. Tentou clamar por sua deusa, tentou chamar Oxum, 

mas o abraço da mulher tornou-se mais forte, sufocando o ar.

Em meio ao desespero e à imposição que sofria, forçou-se a 

olhá-la nos olhos. Um par de olhos tão verdes e intensos parecia repartir 

Ágata ao meio. Não sabia, mas aquela era Rosa Vermelha em sua forma. 

Ilustrada por um sorriso, a Pomba-gira cantou:

 



121

Vou-me embora, vou-me embora 

Eu aqui volto mais não

Vou morar no infinito 

E virar constelação...

Ágata tremeu todo seu corpo. Estava presa em sua mente. 

Debatia-se, mas a densidade de seus movimentos tornavam-se mais 

lentos à cada vez que se agitava. Sentiu-se imersa nas profundezas de 

um lago nodoso. Em meio à cantoria constante de Rosa Vermelha, ouviu 

uma voz conhecida chamar seu nome.

— Ágata... Volta Ágata! 

A voz estava distante, cada vez mais longe. Mas forçou-se a 

se concentrar nela e esnobar a cantoria da Pomba-gira. Foi então que 

distinguiu. Era Zahi que a chamava, e o chamado dele a libertou. Em 

rompante, abriu os olhos.

Ágata flutuava no meio do barracão. Como o voar de uma pipa 

no comando de uma criança. Olhou para baixo; em meio às contas que 

pendiam de sua dourado adê enxergou Zahi puxando-a para o chão 

pelos calcanhares. Ele tinha o rosto ensopado de lágrimas e o chamar 

por Ágata, rouco em desespero, era constante. Quando se deu conta que 

estava a quase dois metros do chão, se desesperou e debateu-se. O adê 

de Oxum saiu de sua cabeça, acertando o braço dele, soltando os longos 

cachos que flutuavam como que dentro de uma invisível piscina. Ele 

sorriu ao vê-la de volta, e não a largou.

Ao redor estavam as aiabás em círculo, formando um canal de 

energia, tendo Ágata e Zahi como centro. No barracão, apenas Zahi e as 

aiabás moviam-se. As outras pessoas estavam petrificadas, congeladas, 



122

paradas, emolduradas em seus olhos esbugalhados diante do que 

acontecia.

As deusas, como lamparinas na escuridão, rodopiavam como 

uma ala das baianas, lançando focos de luz, que convergiam no alto da 

cabeça de Ágata, e cantavam sem parar:

Vou-me embora vou-me embora

Eu aqui volto mais não

Vou morar no infinito

E virar constelação...

A voz de Ágata voltou para suas cordas vocais e, desta vez, 

ambos clamavam um pelo outro:

— Zahi não me larga, me puxa, me puxa... — em desespero.

— Não vou te soltar. Pode confiar. — firme em sua meta. 

O dançar e a cantoria das aiabás continuava...

Ambos gritavam por ajuda, para que os outros fossem em auxílio 

deles, mas ninguém se mexia. A energia que saia das deusas intensificou 

e uma ventania invadiu o barracão. As pessoas, ainda paradas, apenas 

olhavam a cena. O vento tornou-se mais forte, lançando tecido e cabelos 

ao ar. As roupas dos orixás esvoaçavam e a energia tomou a forma de luz 

amarelada. Ágata gritou com força, clamando socorro a Oxum. A força do 

vento arrancou a cumeeira que rompeu em milhares de pedaços afiados 

de farpas voando em círculos sobre a cabeça da desesperada filha da 

deusa das águas doces.

Zahi, sem a largar, protegeu o rosto da ventania e das lascas 

de madeira que frequentemente passavam rente a sua pele. Em um ato 

de desespero, pulou e abraçou pateticamente as canelas da amada. A 

ventania intensificou e sacudia o corpo do jovem preso às pernas dela. 
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A cantoria das aiabás tornou-se mais forte. Ele pensava para si mesmo: 

“Não vou largar... Não vou te largar, Ágata...”. Tentou olhar para ela, 

mas foi arremessado sobre o Congá, derrubando com o corpo algumas 

imagens e velas que haviam se apagado com a ventania.

Mesmo dominado por uma forte dor na nuca, tentou levantar. 

Antes de desmaiar, ainda pôde ver uma forte luz dourada tragar Ágata 

para o desconhecido. Sua amada desapareceu sem que pudesse fazer 

nada, neste instante desmaiou. 

A ventania cessou. As pessoas ainda estavam paradas, intactas 

como os moradores de Pompeia87, diante do terror. As deusas haviam 

partido e, no lugar delas, havia ficado choro, desespero e medo. Os 

corpos dançavam e cantavam ao comando das aiabás, mas viam tudo o 

que acontecia. Nada lhes foi privado. 

E no calamitoso silêncio do barracão, houve um grito de 

mãe, um grito que é lançado por todo o corpo. Que é maior que 

o grito da morte. Mais forte que o grito da dor de ter uma parte 

do corpo decepada. Mais dolorido que o grito de desespero. O 

grito de uma mãe que perde o filho ecoou da boca de Maria. 

87 Pompeia: Fora uma cidade romana próspera e sofisticada, mas foi soterrada por 
metros de cinzas e pedras-pomes após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio, 
em 79 d.C., perto da costa do Golfo de Nápoles. O local é bem preservado e tem 
ruínas escavadas por historiadores e arqueólogos do mundo todo.
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DESOLAÇÃO

Largada na cadeira, semelhante um pano sofrido por limpar um 

chão imundo, permitindo que as lágrimas deslizassem pelos caminhos 

indecisos da face enrugada, descendo pelas imperfeições da idade até 

caírem pesadas nos búzios; essa era a imagem de vó Conga. Ela estava no 

escuro de sua solidão, no quarto de oração, iluminada pela luz vacilante 

de uma vela que persistia em tentar manter-se viva. Ainda vestida na 

saia de Nanã. Apenas teve o ânimo de trocar a camisa. 

No chão do barracão, abraçada ao toco que um dia foi uma 

cumeeira, como se abraçada estivesse ao corpo da filha desaparecida, 

Maria buscava a energia do pedaço de madeira enterrado ao chão, energia 

essa para lutar contra o desalento que a puxava ao despenhadeiro de sua 

dor, uma energia que não mais existia.

Seu lamento de mãe uivava feito onça pintada enganada por 

caçadores e tido os filhotes roubados. Era um uivo longo, constante e 

sem vírgula, sem lombada, que se propagava para além das paredes do 

terreiro, assombrando a tranquilidade da noite no bairro de Pedreira.

João, ao seu lado, tornava-se um menino, debruçado sobre o 

joelho, forçando-se a entrar em si, como um jabuti que se recolhe diante 

do perigo. Balançava o corpo em um ato idiota de quem foge do real, 

ou abandona as convenções sociais para elevar-se a um acalanto, o que 

jamais chegaria.

Ao redor as crianças. Sem ter o que dizer, sem saber o que fazer, 

sem a vontade de brincar, sem a simples ambição de busca o aconchego 

da cama.

Roseli também estava entre eles. Sentada no chão de terra 

batida, esticada como um tronco de jequitibá derrubado e tendo seus 

filhos, ervas daninhas que fixam raízes ao tronco, dormindo em sua 
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lustrosa perna dura. 

Todos na escuridão do barracão. 

No breu.

No escuro.

Na desolação.

Opacos, os olhos de Zahi brilhavam pela hidratação da lágrima.

Foi difícil ter de pedir para a multidão ir embora depois do 

inexplicável. Alguns tiveram medo de sair do terreiro e algo lhes acometer. 

Outros queriam partir para nunca mais voltar, mas o pavor os impediam.

Não veio preto velho. Exu nenhum apareceu. Tão pouco orixá desceu 

em terra para dar uma explicação sobre o que aconteceu. Até mesmo 

as almas condenadas ao vagar, que vira e mexe aparecem no terreiro, 

sumiram. Um verdadeiro abandono, mesmo tendo alguns viventes ali.
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PABLO: O CIGANO DAS GALÁXIAS

O gorgolejar da coruja no ninho na copa da jaqueira anunciou 

que já eram três da madrugada. Instantes depois, a buzina de uma 

motocicleta soa no portão em ansiosa insistência. Janaína correu para 

atender. Sabia que era sua namorada. Horas antes, havia recebido uma 

mensagem rancorosa que a mandava ir para casa. Fugir do que havia 

ocorrido, mas Janaína não arredaria o pé do terreiro. Irritada como sempre 

fica uma parte do casal quando o outro não lhe quer fazer as vontades, 

partiu Annie da cidade de Diadema para São Paulo, na tentativa de 

convencer sua mulher.

Mole de cansaço, pelo esforço mental e o físico arrasado, Janaína 

abriu o pesado portão de ferro, deixando-se ser vista por aquela que a 

ama. Um beijo vaporoso foi o breve consolo:

— Por favor, amor, vamos embora. Vai descansar e você volta 

depois. — suplicou Annie, carinhosa, colhendo o frágil corpo de sua 

companheira no seu beijo.

— Não branquinha. Eu não posso deixar a minha família. Não 

posso! — respondeu queixosa afastando-se.

— Eles não são sua família Jana. São apenas as pessoas que 

frequentam a mesma religião que a sua. — na tentativa de convencê-la.

— Você está enganada! — encarou a mulher, duas vezes maior 

do que ela e apontou-lhe o dedo na firmeza de sua razão — eles são 

a minha família, sim. Do mesmo modo que você e minha mãe — sem 

deixar ser interrompida — e da mesma força que permaneci do seu lado 

quando seu pai morreu, vou ficar aqui do lado deles...

— Mas é diferente, amorzinho.

— Não há diferença alguma. — ofendida e firme.

— Desculpe. Perdão. — abraçando-a — De qualquer, forma o 
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que você pode fazer?

— Não sei... — disse com pesar — Mas no que precisarem 

estarei aqui.

— Já sabem onde a Ágata foi parar? — demonstrando 

preocupação, com a tentativa de apagar a imagem egoísta que revelou.

— Não. — disse em tom seco e ríspido — A mãe está jogando 

os búzios, mas ainda não teve uma resposta. 

— Então amor. Vai ver é preciso que a família fique só para o 

santo se comunicar... — procurando razões no ar para convencer Janaína. 

— Chega Annie, chega — disse irritada — eu não vou! — e, 

pesarosa — Olha... Branquinha, vai para sua casa. Quando tiver alguma 

notícia aqui, te aviso. — obrigando-se a manter a calma.

— Não. Vou ficar com você! — Resoluta.

— Acho melhor não. Se você falar alguma coisa nesse momento 

que soe mal, eles podem se magoar. E não quero isso. Sabe como todos 

aqui respeitam e gostam da gente...

— Eu sei! Prometo ficar quieta. Fico apenas para ajudar no que 

for preciso. Quero ficar do seu lado... E, ajudar, prometo!

Selou a paz com um beijo apaixonado. O abraço foi interrompido 

por Vitor, que se aproximou devagar. Cumprimentou Annie, com um seco 

e quase inaudível: E aí, beleza? Como sempre fez, de longe e não lhe 

olhando nos olhos. Quase cochichando, voltou-se para a irmã de santo:

— Ogãnzinha. — carinhoso — A Maria dormiu. Me ajuda a por 

ela na cama?

— Claro irmão! — solícita, voltou-se para a amada — Põe a 

moto aqui dentro. — E saiu atrás de Vitor.

Durante seu percurso, rápido, decidida, firme, feminina como 

Janaína é; sentiu algo estranho. Os ouvidos taparam-se, como quando 
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se desce a serra para o litoral paulista. Era o sinal de que não estava só. 

Uma entidade estava junto dela. Não conseguiu distinguir a presença. 

Talvez o cansaço ou os fatos anteriores que dominavam sua mente a 

impediam de se concentrar na energia que pairava ao seu redor. 

Havia dias que não observava a presença de seus guias. E hoje, 

em sua casa, quando se preparava para ir ao terreiro tocar na festa de 

aiabás, pressentiu que deveria levar suas roupas de santo, mesmo tendo 

recebido a certeza de vó Conga de que não iria incorporar. Saiu levando 

roupas de Pomba-gira, exu, do seu cigano e até do Erê. Não sabia quem 

poderia aparecer. Mas, queria estar preparada. E, como sua intuição lhe 

precaveu, ela incorporou.

Vitor não se apercebeu, pois estava quase dentro do barracão, 

mas Annie sim. Um sinal assoviado fez o homem voltar-se para trás no 

tempo exato de ver o corpo da ogã sacolejar-se na vibração incorpórea. 

A feminilidade latente foi transmutada na masculinidade de um cigano. 

Em minutos, Vitor e Annie estavam ao lado dela, que agora atendia por 

Pablo.

Por diversas vezes Annie e Janaína discutiram tendo a religião 

como pivô. Annie reclamava que as atenções da amada eram com maior 

vigor para o terreiro e aos santos do que para ela. E, mesmo assim, não se 

impunha a lutar contra isso. Sabia o quanto a mulher que ama é devota 

aos orixás e ao terreiro de vó Conga. Por diversas vezes teve motivos 

espirituais e carnais para acreditar e ter fé nos guias dela. Entre eles, 

o que mais admirava e tinha adoração — Pablo. Aquele que brincava 

na sua intimidade e cumplicidade de um consulente e seu guia, era 

chamado de “Pablo tiro certo, o cigano das galáxias”.

Rapidamente, Vitor trouxe as roupas do guia. Sem dar seu ilá, 

em respeito à dor deles, o cigano88 requereu seu baralho e cigarros. 

88 Ciganos: Pertencem à uma linha de trabalhadores espirituais que buscam seu 
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Vitor, como um garoto de recados, partiu para o roncó na incumbência 

de anunciar a chegada do visitante. Toda a ação ocorreu na discrição da 

escuridão do quintal. Ninguém percebeu a movimentação dos três corpos 

no negro da madrugada.

Pablo caminhou alguns passos até poder enxergar a jaqueira lá 

longe na beira do lago. Tragava seu cigarro, observando a árvore com 

atenção. Estava numa contemplação analítica quando Annie aproximou-

se dele:
— Salve Pablo tiro certo, o cigano das galáxias. — Com discreta 

alegria, e colheu um sorriso plácido como resposta.

espaço próprio pela força que demonstram em termos de caridade e serviços à 
humanidade. Seus préstimos são valiosas contribuições no campo do bem-estar 
pessoal e social, saúde, equilíbrio físico, mental e espiritual. São popularmente 
conhecidos como “encantados”.
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PABLO, ME DIZ ONDE ESTÁ MINHA FILHA

Cornalina, deitada ao lado da mãe, despertou cuidadosa, sem 

mexer-se muito para não acordar a dor de Maria. Mas permitiu-se esfregar 

os olhos diante da luz que clareava o caminho e que emanava do cigano. 

Seu passar foi suave pelo barracão. Imperceptível aos ouvidos. Mas não 

para o olhar de uma criança. Com carinho de compreensão tocou a mãe, 

que ergueu o tronco no susto, como se tocada por uma chibatada de vara 

de bambu. Logo a lembrança se fez presente, esbofeteando sua alma em 

forma de mais lágrimas. A filha sussurrou em seu ouvido:

— Mãe, o cigano Pablo tá aqui!

— Onde? — disse alto despertando todos.

— Ele foi pro quartinho da vó. — disse ainda baixo.

A mulher levantou rapidamente e correu ao encontro deles. 

Trombou com Vitor saindo do roncó que, por um breve minuto, a segurou:

— Deixa a mãe conversar com ele.

— Saía da minha frente! — e entrou de supetão, ajoelhou-se em 

súplica diante do cigano:

— Por favor, Pablo, me diz onde está minha filha!

O homem reconheceu a solidão nos olhos da mulher. De forma 

seca, mas masculinidade, mas suave, a convidou para sentar. A Iyalorixá 

acendeu mais duas velas, guardou os búzios e prestou atenção nos gestos 

dele.

De forma calma, crescendo a angústia nas duas mulheres, 

embaralhou suas cartas. Pediu que lhe fosse aceso outro cigarro e, após 

a primeira tragada, voltou-se para elas:

— Eu venho como Exu. — outra pausa e mais uma tragada 

— Um mensageiro. Mas ainda sou um cigano do oriente.89 — advertiu. 

89 Cigano do Oriente: É um agrupamento de seres, mestres ascensionados e 



131

Voltou-se para trás e encontrou o par de olhos ao lado da cortina, fez um 

sinal com a mão ordenando que entrasse, era Zahi. — Fique aí ao lado 

dela. — e o direcionou à vó Conga.

O jovem não estava constrangido, mas apreensivo, como as 

duas mulheres. Os olhos inchados, a cabeça ainda dando-lhe pontadas 

esporádicas e um gosto áspero na boca revelavam-lhe o desconforto 

corporal. Desde o sumiço de Ágata sentira-se um impotente. Havia 

prometido à amada que não a largaria diante do desespero, mas foi fraco 

em cumprir sua promessa. Se comprometera consigo mesmo de encontrá-

la, não importando como, nem onde, acharia sua Ágata:

— Não venho dar resposta, mas mostrar o caminho. — continuou 

o mensageiro.

— Não, por favor, Pablo, não faça isso comigo! — clamou em 

desespero Maria.

— Existe algo acima de mim — misterioso — algo muito maior, 

que levará todos a um aprendizado. E não posso ultrapassar este limite...

— Mas o que é cigano? — interrogou vó Conga.

Por um breve tempo ele a encarou. Como se desejasse que ela 

lesse sua mente porque, na posse dos lábios de Janaína, não poderia dizer. 

Limitou-se a pedir outro cigarro. Tragou e sentou os dedos indicador e 

anelar sobre seu baralho, pedindo que cortasse. A velha imediatamente 

repartiu o monte em três partes iguais. E retirou sua mão:

— Embaralhe novamente.

Ordenou a Zahi, que cumpriu sua tarefa. Ao final, encarou o guia 

pedindo mais ordens:

— Agora distribua as cartas viradas de fronte para a mesa em 

espíritos iluminados. Este agrupamento guarda o conhecimento de civilizações 
antigas, das religiões, de todas as formas de magia, entre outros conhecimentos, 
desde a origem do homem. Na Umbanda são chamados de guias das “Linhas do 
oriente” ou “Povo do oriente”.
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forma de cruz.

Assim ele fez. O cigano abocanhou cuidadosamente uma longa 

tragada de seu cigarro. Segurou a fumaça em sua boca, esticando em 

balão as bochechas de Janaína, como quem segura um punhado de água, 

e baforou sobre as cartas. Com a mão esquerda, foi virando-as. Primeiro 

as pontas, começando por baixo e, por fim, a última carta, ao centro. 

Calmamente, sorveu mais duas longas tragadas de seu cigarro, realizando 

uma leitura minuciosa. Encarou a tríade de olhos que o devoravam com 

suas angústias e questionamentos:
— A filha de Oxum está bem! — afirmou. Maria soltou um 

“aí” de alívio — Mas não tenho nada para falar sobre ela. Tenho o 
conhecimento de algumas coisas. Tudo muito estreito. Muito nublado. 
Nada muito claro.

— Então diga o que vê. — solicitou a mãe de santo.
— O portal tem de ser refeito.
— Qual portal? — quis saber Maria pronta a correr e refazê-lo 

sem saber ao certo o que era.
— Aquele que existia em seus domínios e que foi utilizado para 

transportar a menina de Oxum. — disse para vó Conga.
As mulheres não compreendiam. Forçaram-se na busca da 

resposta, mas Zahi sabia, relutou em falar, mas sua língua não o obedeceu:
— A cumeeira? — o cigano apenas sacudiu a cabeça 

afirmativamente.
— Ela é a entrada de todos os guias desta casa e por ela Ágata foi 

conduzida. É preciso refazê-la o mais breve possível. E você — apontou 
para o jovem — foi o único que transitou enquanto a porta entre àiyé e 
orum estava aberta. Sabe por quê?

— Não. O senhor pode me dizer? — pediu tímido e, antes dele 
responder Maria voltou-se ao cigano — Ágata está em Orum?

— Não posso afirmar — sincero para a mulher, que soltou um 
gemido — um portal de transição entre o mundo físico e o espiritual só 
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pode ser aberto com a ajuda de, ao menos, um dos elementos primordiais 
a vida. Por isso o tronco foi utilizado para carregar a menina de Oxum e 
você ficou livre porque tem consigo este mesmo – apontou para o peito do 
jovem – elemento. Agora foi a vez de Zahi não entender.
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CONGA E PABLO: UM SIM E UNS NÃOS

A cabeça do jovem criou uma confusão entre a cumeeira, o 

tronco, àiyé e orum. Estava cansado e seu raciocínio tornava-se lento a 

cada minuto. Vó Vonga o socorreu na dúvida.

— Pablo, está dizendo que ele podia se movimentar porque 

carrega uma cumeeira com ele?

— Não. Ele carrega uma parte de um dos elementos primordiais 

à vida.

— Quer dizer neste patuá? — mostrou-o — Tem um pedaço de 

árvore, mas a árvore não é de madeira, é de ferro — afirmou.

— Ela já foi uma árvore como qualquer outra, mas foi enfeitiçada 

e por isso não é mais. E saiba é que por conta desse feitiço que a sereia 

está presa na caixa em forma d’água.

Maria ficou confusa. As últimas palavras lhe soaram desconexas. 

Tinha pressa em saber da filha, não se importava com árvore, sereia ou 

qualquer outra coisa que não fosse Ágata. Vó Conga encarou Zahi em 

cumplicidade, então entreviu:

— Pablo, apenas me responde sim ou não para as minhas 

perguntas — ordenou a senhora — a caixa d’água na qual a sereia esta 

presa é um rio?

— Sim.

— Este rio tem uma queda em cachoeira?

— Sim.

— A mulher que arrancou dois pedaços da madeira da árvore 

que se tornou em ferro fez isso a mando de um orixá?

— Sim.

Zahi esbugalhou os olhos, como que assombrados, para vó 

Conga. Havia percebido o jogo que ela fazia:
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— Esta mesma mulher protegeu os filhos, mas não conseguiu se 

proteger?

— Sim.

Era a hora da pergunta derradeira. O coração do jovem saltava 

por todo o corpo. Podia senti-lo no alto da cabeça e na sola dos pés. Uma 

alegria combinada com medo se formou em sua face:

— Esta mulher é a sereia? E está viva entre os homens?

— Sim e sim. Na verdade ela está entre os limites de àiyé e 

orum.

Ele não chorou, nem gritou, apenas encostou-se à parede atrás 

de si e deslizou até as nádegas tocarem a terra. Depois de anos de quase 

esquecer sua face, seu cheiro, seu sorriso e olhar, podia dizer que ela 

estava viva! “Minha mãe está viva, está viva!” — era o que dizia para si. 

E um breve alívio passou em sua alma. Compreendia com mais clareza 

toda a leitura dos búzios que vó Conga havia lhe feito a partir daquele 

momento. 

Ficou constrangido em sentir-se alegre naquele instante. Maria 

então compreendeu o que falavam. Recordou o jogo de búzios de Zahi que 

Ágata a segredou. Chorou em cumplicidade ao jovem por compreender 

que, de certa forma, uma tranquilidade aparente poderia reinar nele 

depois de tanto tempo, mas chorou mais ao recordar da alegria da filha 

ao falar sobre o namorado:

— Quem enfeitiçou a árvore foi um orixá, mas não o mesmo que 

mandou proteger os garotos? — Continuou Vó Conga.

— Sim e sim.

— Quem enfeitiçou a árvore, fez por ciúmes?

— Sim.

— Quem enfeitiçou a árvore, também enfeitiçou a mulher e a 

prendeu no rio?
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— Sim.

— Este mesmo orixá que enfeitiçou a árvore e prendeu a mulher 

no rio desapareceu com a Ágata?

Os três estavam atentos para a resposta do guia, mas um sonoro 

e redondo NÃO ecoou pelo quarto trazendo mais desesperança neles:

— Mas sei quem pode trazer as resposta da passagem pelo portal 

da filha de Oxum. E está é a mensagem que venho trazer.

— Quem? Quem? — em tortura quis saber Maria.

— Como disse, existe algo muito maior, que levará todos os 

envolvidos ao conhecimento. E todo o conhecimento necessita de um 

mestre para transmiti-lo.

— Não. Não me diga que... — pronunciou em angústia de 

passado vó Conga, sorvendo a flácida face nas mãos trêmulas.

— Sim! — pronunciou em seco Pablo — É preciso chamar 

Ìrokò. — fez uma breve pausa — mas ele mesmo não virá, mandará sua 

mensageira do núcleo da terra.

— Tem de haver outra maneira, Pablo. Olhe nas cartas, tem 

haver outra maneira...

Maria observava a angustia da mãe e temia pelo pior. Agachado 

aos pés de vó Conga estava Zahi, ouvindo atentamente:

— Minha mãe baniu esta entidade, a mãe dela e eu a bani 

também.

— Mas ela é a única que tem as respostas. — afirmou o guia, 

juntando suas cartas.

— Não. Não posso aceitar. Ela ensina pela dor, não pelo amor. 

Há anos venho mantendo um padrão de entendimento dos guias e orixás 

pelo amor... Ela não! Por favor, Oxalá. Eu clamo a todos os orixás. Outra 

alternativa, outro jeito... 

— Ela só permitirá que aconteça aquilo que deve acontecer. 
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— Pablo ergueu-se em despedida — Lembre-se que ela só virá se a 

cumeeira estiver erguida. E o quanto mais demorar em chamá-la, mais 

tempo ficarão distantes da menina de Oxum. 

Zahi ergueu rapidamente e perguntou à queima roupa:

— Quem é meu pai?

— É seu pai! – misterioso.

— Por favor, Cigano. Quem é meu pai?

— Você já sabe quem ele é. Sempre soube! — Pablo se foi 

deixando Janaína zonza que tombou abandonada na cadeira.

Vó Conga encarava Maria e Janaína, que nada compreendiam. 

Sabia que teria de tomar uma decisão importante e reviver momentos de 

um passado que lutou toda uma vida para mudar.

A presença de sua neta querida estava em jogo. Não era agora 

os dogmas que seriam reavaliados e alinhados, mas uma vida. E ela não 

era mais uma adolescente como no passado, que não teve a opção de 

escolher o que queria para sua vida. Sua única escolha no presente era 

pela vida de Ágata.

A preocupação era devotada em seus olhos. Os setenta anos 

chegaram com vigor chupando-lhe ainda mais a carne. Sacudindo sua 

razão e menosprezando seus sentimentos, sem nem ao menos dar-lhe 

tempo de preparar-se para as últimas etapas da velhice.

Janaína saiu em busca de Annie. Zahi se colocou de pé ao lado 

da senhora e Maria olhava para os fracos raios de sol que passavam pela 

janela:

— Menino. — Para Zahi — Vá chamar o Manuel. Maria, apronta 

as malas das crianças.

Vó Conga tomara sua decisão!
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O CLAMOR DE MILTON

Querido e bondoso Deus. Criador do céu e mantenedor da justiça. 

É por amor ao seu nome que me achego diante do seu trono, pai amado. 

Só tu sabes senhor, a amargura e tristeza que meu coração passa. Só a tua 

graça poderá livrar-me das dores desta carne e libertar meu espírito. Pai 

do amor. Não venho preso ao orgulho por me achegar a ti, mas lanço-me 

como Lázaro à morte em vida, vivo em sua graça, ciente que somente tu 

altíssimo, pode livrar-me da morte. Ao senhor, só a tua graça liberta. Só 

o seu amor reconforta. Só a sua luz limpa as trevas em minha vida. E, 

por isso, ergo meu clamor como o mais cheiroso incenso. Como Abraão, 

que um dia rendeu seu filho em sacrifício, entregando no seu altar seu 

bem mais precioso, eu entrego a ti o meu bem precioso: o meu coração, a 

minha alma, o meu corpo — a minha vida! Tendo a certeza de que essa 

vida não é minha, mas sua, senhor. Faça de mim o que achar melhor para 

sua glória. As lágrimas que derramo aos seus pés como o mais preciso 

perfume são lágrimas de desespero, senhor. Sabes, melhor do que eu 

mesmo, como te amo, como lhe sou devoto, como lhe rendo minha vida 

em gratidão e exaltação da sua palavra. Mas a dúvida me consome. Me 

corrói feito o câncer, que por sua permissão me destrói o pâncreas e come 

a minha carne. Não vejo um caminho certo a seguir. Dói pai, dói muito 

não saber o que fazer. Acreditar que estou na escuridão rumo à morte 

e que nem sei se encontrarei minha irmã de volta, se poderei abraçar 

aquela que o senhor me deu como sangue do meu sangue. Não lhe peço 

a cura. Jamais pediria, porque se estou doente é por sua vontade. Mas, 

por favor, altíssimo, mostre-me sua glória. Revele-me um sinal para que 

eu entenda que estou no caminho certo. Não importando qual caminho 

seja, mas que seja para a sua exaltação. Porque sei que o senhor trabalha 

de forma inesperada. Só tu conheceste tudo e me conheces, e sabes o 
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quanto fico perturbado com as coisas que estão acontecendo. Sei que 

devemos ter amor àqueles que fingem não compreender sua presença, 

que teimam em não entregar-te a ti, que não aceitam Jesus como seu 

único salvador. Eu os respeito senhor e é por esse respeito que lhe peço, 

dai-me força, pai. Não consigo ainda aceitar que o senhor age pelos 

caminhos da macumba. Meus sobrinhos estão no lamaçal da feitiçaria e 

me parece que tudo que ocorre conosco hoje, o que aconteceu à minha 

irmã, está amarrado àquele terreiro, pai. Senhor. Altíssimo. Pai. Deus. 

Criador. Tira o ódio de mim. Me limpa para que quando descansar no 

sono eterno eu possa me aproximar de seu trono branco como o algodão. 

Eu sei senhor, que ela sempre buscou conhecer este tipo de religião, mas 

para ensinar as pessoas a respeitar, não para ser tragada por ela. Era para 

levar o conhecimento da cultura. Da cultura... Minha irmãzinha, senhor. 

Pai... Pai... Por quê, pai? Por quê? Eu te peço com o mais sincero dos 

meus sentimentos. Abençoe aquele lugar, independente do que é feito 

ali. Que se multiplique o amor da Dona Maria Conga. Sei que são pessoas 

que pregam o amor, que buscam fazer o bem. E... Também te peço que 

ilumine Zerbini, que ele possa encontrar sua mãe e volte para casa. Que 

o Zahi, ele é muito inocente e se deixa influenciar facilmente. Faça uma 

obra na vida dele, senhor. E, se for da sua vontade, que ele deixe de 

frequentar aquele lugar e volte a ser o meu sobrinho que sempre foi. Mas, 

independente do meu desejo, seja feita a sua vontade, conforme suas 

ordens e mandos. Porque sei que somos apenas grãos diante da muralha 

que o senhor constrói com a vida dos homens...

O celular de Milton tocou desesperado sobre o criado mudo.
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PEQUENA LIGAÇÃO, MAS ESTRONDOSA

Uma curta ligação para um assunto longo foi travada entre o 

tio e sobrinho; tudo misturado, tumultuado pela euforia de Zahi e o 

não entendimento de Milton. Apenas pontos de maior relevância foram 

compreendidos pelo homem: — Mas ela sumiu como? — a pergunta 

pairou sobre eles e pesou como chumbo na ligação. A resposta de Zahi 

não lhe satisfez, entretanto, forçou-se a uma compreensão. Afinal, estava 

tratando de algo acontecido em um terreiro e mistérios rondam estes 

lugares, concluiu. Um pedido foi feito e uma notícia entregue. Abalando 

o homem e fazendo o câncer contorcer-se dentro de si, causando 

desconforto. Recordou que teria de revelar aos sobrinhos a doença, mas 

agora; naquele momento, apenas as palavras “eu sei onde a mamãe 

está!” eram importantes. Sua doença ficaria para depois, o sumiço da 

namorada teria de ser deixado de lado, suas preocupações na feira 

seriam transferidas aos ajudantes, por que, a partir daquele momento, 

acreditava que estaria em uma corrida em busca de sua irmã.

A ligação foi desfeita, esforçando-se a calma corriqueira, vestiu-

se como sempre o fizera para sair à compra de frutas e legumes no 

CEAGESP90, na Zona Oeste de São Paulo. Mas desta vez desviaria de 

seu percurso para atender ao chamado do sobrinho. Partiu para o terreiro 

de vó Conga, deixando ordens por WhatsApp para seus subordinados. 

Olhou para o alto e concluiu na convicção de sua fé: O senhor respondeu 

a minha oração. Ele me mandou um sinal.

90 A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP, é 
uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento. É o terceiro 
maior centro atacadista de alimentos do mundo e o primeiro do Brasil e da 
América Latina.



141

VÃO-SE AS CRIANÇAS

No terreiro de vó Conga o choro da despedida irritava os ouvidos. 

As crianças em lamúrias negavam-se a partir por ordem da matriarca. 

Maria abraçava os seus filhotes exigindo que protegessem um ao outro. 

Que ficassem atentos para tudo e sempre rezassem a reza do preto velho 

Pai Joaquim ao simples sinal de perigo:

— Mãe, eu quero ficar pra ajudar a achar a Ágata! — implorou 

Berilo.

— É mãe, a gente fica quietinho, faz tudo o que vocês pedir. — 

argumentou Cornalina.

— Não filhos. A vovó acha que é melhor para a proteção de vocês 

estarem longe. Eu não sei o que pode acontecer de agora em diante. Já 

perdi uma filha e não quero que nada aconteça com vocês...

— Vamos... — era João chamando os filhos e sobrinhos — o 

Manuel já está com o carro pronto para ir — abraçou seus filhos — sejam 

obedientes com a Tia Célia e o Manuel. Lembrem-se que não estarão 

na casa de vocês. Tratem a Tia Célia como tratariam a vó Conga, ela é a 

irmã mais velha dela e tem de ser respeitada como a mais experiente da 

família, tudo bem?

— Sim, pai. — respondeu Cornalina, de prontidão.

— Berilo? — chamando-o ao entendimento de suas palavras.

— Ah, pai. Ela é quase surda nem escuta a gente direito. Porque 

a gente tem que ir pra lá? A Bahia é muito longe. E se a Ágata voltar 

amanhã, a gente nem vai ter chegado lá ainda...

— Não interessa, menino... — disse nervoso, engrossando a voz, 

abandonando sua sempre presente tranquilidade — diga logo que vai 

obedecer.

— Vou, pai. Eu vou obedecer! — assustado. 
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— Papai ama muito vocês! — pesando em seu consciente a 

rispidez com que tratou o filho.

As crianças afastaram-se. O casal, aninhado um ao braço do outro, 

feito um casal de João de Barro, rodeados pelo casebre da ansiedade, da 

aflição e da agonia, caminharam desconsolados em direção ao portão. 

Maria, temerosa recordou ao marido:

— Você falou com o Manuel, Jão?

— Falei. 

— E ele?

— Ele está bem, Maria. Não bebe mais e se vó Conga confia nele 

para levar as crianças, devemos confiar também.

Falavam do histórico de alcoolismo de Manuel, que lutou anos 

para libertar-se. Tendo vezes de até mesmo João, sair de sua casa para 

recolher o irmão de santo largado na sarjeta. Atribuíram ao exu Sete 

encruzilhadas a sua cura. Ocorrida após um trabalho de libertação do 

vício, tendo o exu de frente, prometendo levar consigo a bebedeira, 

mas teria de Manuel comprometer-se a não se aproximar do álcool, do 

contrário o vício voltaria e o próprio exu faria com que ele nunca mais 

fosse embora. E desde então, Manuel não bebe, pegou aversão ao álcool.

Em sua caminhonete, Milton rendia glórias para Deus pela 

resposta de sua oração. Estava relativamente alegre. Confiante que sua 

família voltaria a ser como devia. Unida e junta. E constatou: 

— Ela está errada, eu vou ver minha irmãzinha ainda, eu vou, 

em nome de Jesus!
Falava para si mesmo, recordando do jogo de búzios em que vó 

Conga lhe havia proferido sua sentença. A euforia encontrou-se com a dor 
no abdômen. Engoliu dois comprimidos sem precisar de água. Sua dor 
não iria impedi-lo de estar feliz com aquela notícia que havia esperado 
anos para ter.
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CHEGA DE CHORAR

Solene como em um ritual, estava vó Conga á frente dos filhos 

de santo. Olhava-os como quem olha uma plantação pronta a ser colhida. 

Suas vestes brancas tornavam-se mais alvas com a luz do sol. Sentados 

aos seus pés, entre eles Zahi, observavam com atenção a boa senhora. 

Não conseguiu conter-se e, novamente, as lágrimas escapuliram de seus 

olhos, expondo a fragilidade da avó. Sem que palavras fossem proferidas, 

lágrimas rolaram de seus filhos de santo. Alguns, como Maria e mesmo 

Jão, abafaram seus choros.

Zahi não chorava, apenas permitia que as lágrimas deslizassem 

graciosas por sua face morena pálida, desenhando contornos e brincando 

nos sulcos de sua pele. Eram como que libertas do cativeiro de sua 

carne, soltas por sua epiderme, revelando-lhe que, independente de sua 

vontade, elas correriam livres:

— O momento das lágrimas já passou, meus filhos... — começou 

a Iyalorixá, enxugando suas angústias, reavivando a vivacidade de seu 

rosto. — Desde que herdei este barracão de minha mãe, lutei para que 

o medo e a angústia não fizessem morada aqui. E não será agora que irei 

permitir que isso aconteça de novo.

Como uma luz que clareia uma rua escura na madrugada, a 

esperança clareou as faces cansadas dos presentes:

— Temos algumas tarefas para serem feitas antes de irmos, de 

fato na busca de Ágata... — a voz vacilou, mas a senhora manteve-se 

firme — Agora que as crianças se foram... Porque, acredito que algumas 

coisas possam acontecer e não quero que elas estejam no meio. Sei que de 

agora em diante muita coisa poderá mudar nesta casa. Já tivemos alguns 

filhos que abandonaram o barco. Mas — outra pausa — infelizmente, 

eu não posso... Sei lá, tentar convencê-los — respirou fundo — mesmo 
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sabendo que tudo isso que está acontecendo e creio, não tenho certeza, 

mas acredito muito que começou desde aquela noite que a Pomba-gira da 

Ágata fez aquilo, que ainda não compreendo; nós estamos sendo testados 

pelos Orixás. E, para passar por isso, temos de nos manter unidos como 

a família que somos — ajeitou-se mais em sua cadeira — precisamos 

refazer a cumeeira. Jão, você sabe onde encontrar o tronco não é?

— Sei sim, mãe!

— Muito bem. Hoje a noite será o terceiro dia da lua nova... — 

fez uma pausa ainda mais longa, como que escolhendo as palavras ou 

decidindo o que fazer — e trarei uma entidade que irá nos ajudar, ela 

somente pode ser incorporada em lua nova.

Olhou para seus filhos. Enxergou seu povo. Nunca teve tanta 

compreensão que aquela era sua família. A sua prole de santo. Todos, 

com exceção de Zahi e Annie, passaram suas cabeças por sua mão para 

a benção do orixá. Annie tinha sua importância na vida de sua filha 

de santo e, para tanto, na sua comunidade familiar, também. E mesmo 

Zahi, sentia que ele era agora integrante daquele corpo que chamavam 

terreiro. Contemplando-o pelo canto de seu olho cinza, atento às suas 

palavras, recordou do primeiro dia em que o viu. Na festa de exu em que 

Rosa Vermelha a desafiou. E, como naquela noite, percebeu que algo 

de diferente havia nele. Algo que passava despercebido por ela, que se 

desviava de sua experiência e fazia curvas em sua mediunidade.

Suas forças vacilaram e ela compreendeu, pelos discretos 

bocejos dos demais, que o cansaço estava pousado entre eles:

— Mas, antes de tudo, iremos para cama — ordenou.

— Mãe, não! — Maria preparava-se para voltar a chorar.

— Primeiro, pode parar de chorar, Maria. Já disse que a hora do 

choro passou. É o momento de agirmos com prudência e entendimento... 

— Disse imponente; vó Conga tirava energia de sua experiência:
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— É tia. Cansados como estamos não vamos de jeito nenhum 

encontrar a “Gata”. — Disse Roseli, chamando a tia à razão.

E assim partiram para seus descansos. Annie e Janaína, a 

contragosto de Vitor, foram a convite de Roseli dormir na casa deles. 

Zahi dormiria no quarto de Ágata, como permitiram os pais dela, mas 

permaneceria acordado no aguardo do tio que estava a caminho.

Milton estava chegando. Acabará de entrar no bairro do Mirian. E seguia.
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O CORAÇÃO AOS PÉS DE ZAHI

Porque te amo, Ágata? Porque sinto como se minha vida só 

fizesse sentido se for do seu lado? Demorei muito pra te encontrar/ agora 

quero só você/ teu jeito todo especial de ser/ fico louco com você... — 

cantou. — Você é a coisa mais feliz que já me aconteceu. Esta frase 

parece piegas, mas neste caso, entre nós, é a simples realidade. Depois 

de tudo o que aconteceu para chegarmos aqui, depois que construirmos 

nossa cumplicidade, nossa amizade, nosso amor; era incompleto até você 

me aceitar como seu... Que droga! Odeio acreditar como se não tivesse 

domínio sobre mim. Onde você está Ágata? Sabe aquela sensação de 

busca que temos, desejo de resposta, como essa que agora se encontra 

aqui personificada na pergunta: Onde você está Ágata? Busquei durante 

muito tempo preencher um vazio que existia no meu peito e, mesmo tendo 

tanta gente ao meu redor, por mais ocupados que fossem meus dias, ainda 

faltava algo. E, por uma misericórdia do destino, encontrei você que me 

tapou este vazio, mas agora essa sua falta, a incerteza da sua presença 

arregaça minha vida de novo. Que maldição! Onde você está Ágata? Que 

loucura é essa que está acontecendo comigo! É uma mãe desaparecida 

que virou sereia e está presa em algum rio na África. A namorada é 

tragada pelo vento, pelo céu, telo teto, por um tronco de árvore, ou sei 

lá o quê? Que merda, que merda, que merda essa minha vida! Por que 

tudo isso acontece comigo? É você Deus? Você está brincando com a 

minha vida? Ou você, meu orixá? Que está fazendo graça? Não sei o que 

pensar... Só sei que quero minha Ágata aqui comigo! Deus, Orixá, Exu, 

Demônio, Anjo, traga minha Ágata para mim. Traz o meu amor, o pedaço 

de mim que encontrei. Aquela que me faz sorrir e representa tudo o que 

sempre desejei em uma mulher. Quero a minha companheira. A minha 

brigona. A garota sensual e gordinha que amo. Merda, merda, merda... 
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PORRAAAA — gritou enfurecido — Eu não poderia ser um alguém com 

uma vida normal! MERDA — berrou.

Pelo berro, percebeu que falava sozinho, a luz manhosa do sol da 

manhã já brilhava intensamente. Voltou a abrir o portão e observar a rua, 

que iniciava sua vida corriqueira. Observou carros, motos, ônibus e vans 

passarem, mas não viu seu tio chegar.

Voltou-se para dentro e sentou no chão ao lado do portão: — Será 

que minha mãe vai gostar da Ágata? — perguntou para si mesmo, com 

um malicioso sorriso. — Claro que vai, as duas me amam. Mas, pensando 

bem, nem sei mais como é minha mãe, como é seu temperamento, seus 

gestos. Se fala alto, baixo? Manso ou brava? Sei lá, viu! É carpe diem91 

na veia para mim. Um momento de cada vez. Um dia após o outro a ser 

vivo. Sabe o que parece isso? Loucura. E por estar aqui falando sozinho 

é loucura mesmo... LOUCURA! — gritou.

91 Carpe diem: É uma frase em latim de um poema de Horácio (filósofo, 
poeta lírico e satírico romano), popularmente traduzida para “colha o dia” 
ou “aproveite o momento”. É também utilizada como uma expressão para 
solicitar que se evite gastar o tempo com coisas inúteis ou como uma justificativa 
para o prazer imediato, sem medo do futuro.
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ZAHI, FILHO DE ODÉ

— Zahi? É você? — Era Milton chamando fora.

Abriu o portão e saltou para os braços do tio, que se curvou 

levemente por conta da dor que passou despercebida pelo rapaz. Como 

sempre lhe rendeu um molhado beijo na bochecha e o encarou nos olhos:

— Agora me conta tudo com mais calma...

Conversaram sentados no chão, um ao lado do outro, na 

cumplicidade de pai e filho. Detalhes foram revelados e a lembrança da 

noite da festa de Exu recordada. Tudo foi alinhado entre tio e sobrinho. 

Perguntas respondidas, outras perguntas sem respostas:

— Olha... — começou o tio — tudo é muito misterioso, e... — 

procurando as palavras — absurdo. Não consigo ver explicação lógica, 

mas...

— O senhor consegue ver lógica em uma mulher virgem dar 

a luz a uma criança? — era vó Conga que se aproximava sem que eles 

percebessem.

— Bom-dia, Dona Maria Conga! — cumprimentou o homem. 

— Você não vê absurdo quando Jesus ressuscitou Lázaro? — 

sem obter resposta.

Ergueram-se:

— Mas é como eu ia dizendo. Para Deus nada é impossível e o 

inexplicável torna-se explicável. — disse o homem.

— Pois bem... — continuou ela. — O senhor entre em contato 

com seu outro sobrinho e peça que ele procure um rio próximo onde sua 

irmã desapareceu, um rio que tenha uma queda d’água.

— Sim. Farei isso... — ela deu-lhes as costas para voltar às suas 

plantas.

— Dona Maria Conga; sinto muito por sua neta. — falou sincero.
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 — Obrigada! — ainda de costas para eles.

— Vamos Zahi! — chamou o tio direcionando-se à saída.

— Não. Eu não vou tio. Vou ficar para procurar a Ágata.

— Mas você mesmo me disse que tudo está um mistério, o que 

você pode fazer? — espantado.

— Não sei, não sei. Mas vou ficar... — firme em sua posição.

— Dona Maria Conga, por favor, diga a ele que para vir comigo 

— buscando auxílio.

— Bem que eu gostaria senhor Milton, — voltando-se para eles 

— mas tenho fé de que ele tem a resposta de onde está minha neta.

— Como assim, ele tem a resposta? — um leve tom de rispidez 

surgiu em sua voz.

— Sei que para você é um pouco difícil de acreditar em algumas 

coisas da minha religião...

— Sim. — confirmou.

— Pois bem, e se eu lhe disser que a concepção de seus sobrinhos 

foi feita entre sua irmã e um Orixá?

— Vou achar um absurdo. — constatou.

— Pois então. Este absurdo é verdade.

— Mas como um espírito?

— Não. Uma força, uma energia, uma parte da natureza na qual 

os homens também comungam se fez homem e uniu-se com sua irmã. 

Desta relação nasceram Zahi e, qual o nome do outro mesmo? Aquele 

que é engraçado?

— Zerbini. — confirmou Zahi.

O homem ficou confuso. Encarou seu sobrinho e voltou sua 

atenção para a mulher:

— Pois é, acredite o senhor que para mim também foi muito 

difícil crer nisso.
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— Sabe o que está me parecendo? — indagou o homem 

pensativo.

— Sei tio, mitologia grega. Quando Zeus ou outro deus se faz 

homem e possui as mulheres ao seu bel prazer. — Respondeu o jovem, 

que concluíra esta ideia, mas temia pronunciar.

— É isso mesmo. — riu, mas diante da face séria da senhora, 

conteve-se. — Eu sempre acreditei que os orixás, guias ou entidades 

eram espíritos ou anjos...

— Caídos? — concluiu e questionou vó Conga.

— Sim. — respondeu Milton constrangido, mas sincero.

— Deixe me explicar para o senhor. — voltou-se para Zahi — 

Filho, pegue dois bancos para nós na entrada do barracão. — assim fez 

o jovem.

Depois de acomodados. Zahi no chão, os dois nos bancos, a mãe 

de santo começou sua história:

— Uma das versões que temos da separação entre a terra que 

chamamos de àiyé e orum, é a seguinte. Obàtálá92 criou o homem. E o 

fez em casal...

— Conheço uma história parecida. — disse o homem com um 

leve tom de prepotência.

— Sei! — pronunciou fingindo não dar muita atenção — Nesta 

época da criação do mundo e do homem havia liberdade de transição de 

àiyé e orum. E esse casal clamou a Obàtálá por um filho. Ele os deu um 

menino, entretanto, o proibiu de entrar no orum. Só os pais poderiam, mas 

ele foi desobediente. Uma história sobre desobediência o Senhor também 

92 Obàtálá ou Obatalá: Palavra de origem Iorubá. “O Grande orixá” ou “O 
Rei do Pano Branco”, na mitologia Iorubá, é o criador do mundo, dos homens, 
animais e plantas. Foi o primeiro orixá criado por Olodumarê e é considerado o 
maior de todos os orixás. Tão grande e poderoso é Obàtálá que não se manifesta 
e sua palavra transforma-se, imediatamente, em realidade.
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deve conhecer, não é? — alfinetou vó Conga. — Quando Obàtálá viu o 

menino dentro dos domínios de orum, irritou-se e bateu com muita força 

seu opaxorô, que fez uma rachadura entre àiyé e orum, criando assim o 

firmamento que divide os dois mundos.

— Mas o que é esse negócio que ele bateu? — quis saber o 

homem.

— É um tipo de cajado que o orixá usa, tio. — respondeu Zahi.

— É. E outra versão diz que tudo corria muito bem e o homem 

poderia frequentar o orum até que um desrespeitou a ordem de não entrar 

com a sujeira da Terra. Isso não foi perdoado. Obàtálá queria afastar 

totalmente os orixás do reino dos homens, mas Oxalá, misericordioso, 

soprou o seu hálito divino sobre a Terra, criando o ar atmosférico, que 

seria daí em diante, a barreira entre esses dois mundos.

— Entendo, mas não compreendo! — afirmou o homem.

— Mas uma terceira versão diz que, quando o homem tornou-se 

presunçoso e achou que seria melhor que os orixás, exu Lúcifer desviou 

a àiyé quarenta e cinco graus de sua rota lunar, fazendo ficar afastada de 

orum...

— Espera aí. Lúcifer, o anjo caído?

— Não, para nós ele é um exu como outro qualquer. E não o 

diabo, chifrudo, demônio como professam por aí.

— Tudo bem! Isso tudo é um pouco confuso e vai muito de 

encontro com o que acredito, mas, no que tem que ver entre o Zahi e 

Zerbini serem filhos de um orixá?

— Sim. — também Zahi quis saber.

— Os homens não podem passar para o orum, mas os orixás 

podem vir para àiyé. É claro que eles vêm em energia e é essa energia 

que chamamos de incorporação. É como se fosse apenas uma parte do 

orixá, porque se o orixá viesse em todo o seu esplendor, ele destruiria 
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o homem. Porque nós, com o passar do tempo, e nosso afastamento dos 

deuses, nos tornamos impuros. — fez uma breve pausa — Pois este orixá 

personificou-se em homem e junto à sua irmã formou seus sobrinhos.

— Meu Deus... — exclamou o homem perplexo.

— Quer dizer que sou um orixá? — Zahi atreveu-se a perguntar.

— Não sei, filho. Não posso te afirmar porque nunca ouvi isso. 

Não há história, relato, nada... Nada, sobre ter ocorrido isso um dia.

— Veja se entendi direito. — Milton, organizando seus 

pensamentos — Os meus sobrinhos são filhos de uma energia? Não. 

Deixa eu reformular isso nas minhas crenças. É como se este orixá fosse 

Deus. Tudo bem? Só para eu ver se entendi, mas sei que não é Deus, é 

orixá.

— Isso! — exclamou vó Conga, achando certa graça no senhor 

abobalhado em sua frente.

 — Deus... Orixá — corrigindo o termo — possuiu minha irmã e 

fez nela dois filhos. Como Deus que fez em Maria, Jesus? Na verdade foi 

o Espírito Santo, mas se você diz que eles são energia, é como se fosse 

também. É isso?

— Se o Senhor, seu Milton, consegue entender assim. É! — 

respondeu com gracejo a Senhora.

— E o desaparecimento de minha irmã nesta história?

— O que acontece. Acredito que conforme as lendas, que 

contam aventuras vividas pelos orixás, seus amores, suas lutas, seus 

casamentos... Na realidade, o que essas lendas querem mostrar, através de 

uma linguagem simples e inteligível, é que esses casamentos representam 

uniões entre dois ou mais elementos da natureza. E sua irmã, pelo que 

estou compreendendo teve uma relação com o orixá Oxóssi. Que é o 

deus da caça e das matas, mas este orixá tem uma companheira. Ela é 

chamada de Oxum.
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— É a que diz ser a Santa Nossa Senhora93?

— Mais ou menos. Em alguns lugares do Brasil sim.  — 

continuou ela — diz algumas lendas que Oxum é ciumenta e ardilosa.

— Calma. Está querendo dizer que foi essa Oxum que 

transformou minha irmã em uma sereia e a mantém presa em um rio?

— Sim. Mas não sabemos se ela virou uma sereia. A mensagem 

que chega para nós é a de sua representação em sereia presa numa caixa 

d’água. E já sabemos que não é uma caixa em forma de água, mas sim 

um rio. Ela está dentro de um rio. 

— Morta?

— Não. Orixá não tira a vida, mas sim transforma vida!

— Mas como ela pode estar presa dentro do rio, vó Conga? — 

Zahi perguntou, tocando de leve os pés da senhora na busca de atenção. 

Milton sentiu ciúmes no tratamento carinhoso do sobrinho para com a 

mãe de santo:

— Ela na verdade está entre os limites de àiyé e orum. Sabe 

o Saci-Pererê? O Curupira? A sereia Iara? A mula sem cabeça? Os 

duendes?

— Sei... — ambos afirmaram.

— Pois então, estes seres habitam os limites entre àiyé e orum. 

E ela deve estar neste mesmo plano.

— Então, o meu sobrinho, Zahi, pode ajudar a encontrar sua 

neta, porque é filho deste Oxóssi? É isso?

— Sim. E porque no momento em que Ágata desaparecia, ele 

93 Santa Nossa Senhora: Nas religiões de matrizes africanas, Oxum detém o 
sincretismo com diversas Nossas Senhoras. Na Bahia, é Nossa Senhora das 
Candeias ou Nossa Senhora dos Prazeres. No Sul do Brasil, é muitas vezes 
denominada, Nossa Senhora da Conceição, enquanto no Centro-Oeste e Sudeste 
é associada ora à denominação de Nossa Senhora, ora com Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida.
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era o único que podia movimentar-se no barracão. Acredito que por ser 

filho de um orixá deve ter alguma coisa que o ligue ao Orum. Talvez ele 

possa nos ajudar a encontrar minha neta. E o seu outro sobrinho, pela 

mesma forma, pode encontrar sua irmã e mãe dele.

O velho senhor olhou ao redor. Buscava um porto seguro. Algo 

que pudesse apoiar-se à realidade, pois as palavras de vó Conga soavam-

lhe irreais. Pôde ver que alguns filhos de santo estavam distantes ouvindo 

a conversa deles. João aproximou-se. Ajoelhou-se aos pés de vó Conga e 

pediu a benção. Milton encarou o homem ajoelhado diante da senhora e 

sentiu-se constrangido. Ao mesmo tempo, recordou sua infância, quando 

na tenra idade em que vivia no interior fazia o mesmo com sua avó e tias 

avós: 
— Mãe, estou indo com o Vitor buscar a cumeeira.
— Dona Maria Conga, preciso ir. — ergueu-se Milton em 

despedida. — Muito obrigado pelas informações que me passou. Vou 
para a feira e pensar sobre o que conversamos. 

Estendeu a mão em cumprimento. A velha senhora olhou-o no 
fundo dos olhos e questionou de forma incisiva:

— E a saúde como anda? — rapidamente desvencilhou sua mão.
— Bem! — respondeu a seco.
Olhou o sobrinho, uma última tentativa de convencê-lo a 

acompanhá-lo, mas Zahi nem se moveu, apenas retribuiu o olhar, 
buscando na face conturbada do tio um apoio:

— De quem é a caminhonete aqui fora? É do senhor? — 
perguntou Vitor.

— Sim, querem carona? — solícito.
— Se puder deixar a gente no meio do caminho, será uma ajuda.
Partiram. Vó conga foi tomar seu banho. Zahi cochilou no quarto 

de Ágata. Alguns filhos de santo partiram para seus trabalhos.

Em agitada espera da cumeeira estavam Maria e Roseli. Sempre 
às voltas no portão, buscando com o olhar as faces negras de seus homens.
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A SENHORA DE ÌROKÒ

João e Vitor trouxeram um tronco já lixado, pintado de branco e 

pronto para cumprir sua função. No local onde um dia tivera sido uma 

árvore, agora continha apenas suas ramificações e a marca da terra que 

era seu lar. A cumeeira foi assentada. Sem mistério, sem cerimônia, sem 

canto, sem Orô94 e sem lamentações. Havia somente a simples ação de 

colocar um tronco no buraco e prendê-lo de volta a terra.

Sentados ao redor da cumeeira. Todos de branco, entre eles 

Zahi. Vó Conga à frente, séria, sisuda de fronte pesada, contemplava 

uma pequena garrafa velha aos seus pés. A lua nova nascia cândida, 

lançando seu mistério sobre a terra de forma sobrenatural. O pequeno 

objetivo sujo pela terra, que o comprimiu ao esquecimento durante anos, 

detinha a atenção da mãe de santo. O silêncio dominante tornou-se mais 

sagrado que a reza. A matriarca preparava-se para abrir sua caixa de 

segredos, destampar a garrafa e revelar seu pulo do gato, expor aquela 

que lutou anos para extirpar de sua vida espiritual:

— Antes de trazer esta entidade em terra, vocês precisam saber 

de algumas coisas...

No passado, na luz da liberdade da escravidão dos avós de vó 

Conga, o terreiro iniciava seus trabalhos. De forma rudimentar, mas 

libertador. Como um local de acolhimento daqueles que buscavam nos 

ancestrais o bálsamo para suas feridas. Placidamente, como a lagoa no 

terreno, os guias e as pessoas encontraram pouso para o local de seus 

cultos. Foram chegando os Orixás, calmos, suaves como seio de mãe e 

acalentadores como abraço quente em noite de tempestade. 

94 Orô: O termo designa o conjunto de rituais de fundamento, em honra de 
determinado orixá. 
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O número de filhos aumentou consideravelmente e, juntos aos 

libertos escravos, alguns descendentes de ex-escravocratas passaram a 

frequentar o lugar na busca de expurgar seus pecados. E foi na luz de uma 

lua como a que brilha espectralmente sobre o terreiro de vó Conga hoje, 

que surgiu ela. Não se denominou, simplesmente afirmou ser enviada 

de Ìrokò. E, de forma dominadora, deteve a capacidade de facilitar a 

passagem dos guias entre orum e àiyé.

Durante quase toda a vida de Novembrina, a vó de vó Conga, 

a enviada de Ìrokò auxiliou na estruturação do terreiro de forma dura, 

severa, dominante, cruel às vezes e implacável diante da falha humana. 

É claro que o sentimento de gratidão sempre foi ofertado a esta que foi, 

e é, a portadora da sabedoria. É dela grande parte dos ensinamentos, 

trabalhos, cantos e feituras realizados na Casa dos Orixás, como ela 

denominava o terreiro.

A mudança de vista do povo da casa para com esta entidade 

ocorreu durante uma barca95 de iaô96. Sua crueldade foi tamanha ao 

castigar um dos iniciados por ter desrespeitado um preceito97 que o 

homem quase sucumbiu à morte. Isso causou espanto e medo aos outros 

filhos de santo, assim, a mãe Novembrina tomou a decisão de banir esta 

entidade de seu terreiro. 

Anos depois na cerimônia de falecimento da avó de vó Conga, 

ela retornou, mas incorporada em Dezembrina, vó de vó Conga, que 

95 Barca: No candomblé, nome que se dá a um grupo de pessoas iniciadas ao 
mesmo tempo na religião de matriz africana.
96 Iaô: No candomblé, título adquirido pelo iniciado na religião de matriz 
africana. 
97 Preceito: É um termo utilizado para que o iniciado em religiões de matrizes 
africanas resguarde seu corpo e espírito para algum trabalho feito com o santo. 
Esta abstinência pode envolver o impedimento da ingestão de algum tipo 
de alimento ou até se estender à restrição de se usar tipos de vestes em seu 
cotidiano. 
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passou a ser a nova Iyalorixá da Casa dos Orixás. Semelhante ao que 

havia feito no surgimento do terreiro, passou a reestruturar a casa. Como 

uma administradora que renova e reorganiza uma empresa. Alterando 

ensinamentos, atualizando alguns trabalhos, renovando filhos e, de 

maneira sorrateira, alterando também a mãe de santo.

Dezembrina, que era um exemplo de candura e doçura, 

metamorfoseou-se em uma criatura ríspida e, de certa forma, cruel com 

os filhos. Chegando ao ponto de o terreiro ser considerado um local 

de magia negra, o que sempre lutaram para que não acontecesse. A 

conclusão de terem cometido um erro ao permitir que a entidade voltasse 

para a casa foi inevitável. 

Por fim, da mesma forma que sua mãe, a vó Conga baniu a 

entidade. Mas, antes de partir, profetizou a enviada de Ìrokò: — Eu 

não venho mais por minha vontade, mas venho pela sua — apontou sua 

bengala acusadora para a menina inocente e tímida, que era a infante 

Maria Conga. 

Compreenderam com isso que, a partir daquele momento, ela 

seria a herdeira do terreiro. E, consecutivamente, a hospedeira dessa 

entidade. Com medo dos poderes que tanto poderiam ser benéficos ou 

maléficos para o terreiro e para sua filha, Dezembrina ofertou à doce 

menina que não cumprisse esta missão e que, de forma honrada, 

limitasse-se apenas a uma rodante98 da casa. Ofertando sua vida aos 

orixás, sem a obrigatoriedade de um cargo como o que ela possuía.

Com a morte de sua mãe e sem um líder que pudesse substituí-

la; a mulher de quarenta e sete anos, que se tornou vó Conga, não viu 

escapatória a não ser seguir o seu destino. Mas, durante sua feitura, 

clamou a Nanã seu orixá:

98 Rodante ou Médium de incorporação: Aqueles que durante o ritual das 
religiões afro-brasileiras incorporam entidades. 
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— Quem tem, tem... E não pode fugir, mas será pelo amor, não 

pela dor! Com a força de minha ancestral Nanã.

Antecipando-se a futura e indesejada visita da enviada de Ìrokò, 

ela reafirmou o ritual de banimento da entidade na tentativa de proteger 

aos seus e a si mesma. E na luz âmbar da certeza era forçada a cumprir 

a profecia e trazer por sua vontade a portadora da sabedoria, a enviada 

de Ìrokò.
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ABRINDO A GARRAFA DE DONA SENHORA
 

— Mas mãe, essa entidade tem nome? — Roseli antecipou-se às 

perguntas:

— Ela sempre atendeu por Dona Senhora.

— E... O que ela é? — disse João, indeciso em sua pergunta.

— Durante anos perguntei aos búzios e a única resposta que tive 

é que ela é uma Ajé99.

— Por isso da lua nova. — constatou Maria.

— Vó Conga, por que o Pablo disse que tem de vir a mensageira 

do centro da terra? — quase inaudível perguntou Zahi.

— Ele disse do núcleo da terra, filho. — corrigindo Zahi — Na 

verdade, ela afirma ser lá a sua morada. Minha mãe dizia que é porque 

não existe nada mais antigo em àiyé do que o próprio àiyé. E é lá que fica 

a engrenagem de Ìrokò, onde ele faz tudo girar no sentido eterno, que 

chamamos de destino e tempo.

— Quer dizer que vamos lidar com o capeta em pessoa? — 

proferiu Roseli, debochada e batendo as mãos.

— Muito cuidado com isso, Rose. E vocês também. Cuidado 

como vão falar com ela. Não sei como virá. Poderá estar vestida de 

cordeiro ou ser o próprio lobo. Terão de ter atenção redobrada. E seguir 

o que eu passar para vocês.

— Agô, mãe. — Roseli sincera.

— Na porta de passagem para o roncó tem uma cumbuca com 

um feitiço que fiz, e aqui... — apontou para a entrada do barracão — 

coloquei outro. Ela ficará limitada ao barracão. Vocês de maneira alguma 

99 Ajé: Poderosa Mãe administradora do Poder Sobrenatural. Título em alusão 
a quem realiza um culto na lua nova com a finalidade de utilização dos poderes 
sobrenaturais em defesa a uma agressividade (feitiço), ou relacionado aos 
projetos e ideais de um consulente.
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podem tirar essas cumbucas enquanto ela estiver aqui. 

— Mas, e se ela tirar — perguntou amedrontado Vitor.

— Ela não vai fazer isso — afirmou incisiva.

— Pode ser que ela venha e já de instruções do que fazer e parta, 

como pode ser que venha e fique sem tempo para ir embora.

— Como assim? — Maria impressionada.

— Ela já ficou um ano inteiro incorporada em minha avó. E 

outra vez veio alguns instantes e se foi.

Olhares impressionados se cruzaram.

— Ela não come. — continuou as instruções — Mas eu sim, e 

meu corpo mesmo ao comando dela precisa ser alimentado e cuidado. 

Por isso, fiquem atentos para que ela coma. Sigam os meus horários com 

rigor!

Todos afirmavam com a cabeça. Apontou para o cajado ao lado 

da garrafa.

— Estão vendo a distância desta bengala? — aguardou que 

todos obsevassem o objeto — recomendo que fiquem a esta distância 

dela. Primeiro porque ela não gosta de ser tocada, segundo que assim 

estarão seguros de levar uma paulada.

— COMO É? — berrou indignada Roseli, arrancando risos 

dos irmãos e junto Maria sorriu esquecendo por um breve instante o 

desaparecimento da filha.

— É isso mesmo, filha. Se falarem, fizerem, pensarem alguma 

coisa diferente do que ela esta querendo, ela lança mão dele contra você.

— Era só o que me faltava, viu! — Janaína, explodindo em 

indignação.

— Mas, ela é muito sábia. Ouçam o que tem a dizer. Prestem 

atenção nas palavras dela. Na hora pode parecer redundância o que ela 

diz, até bobagem, mas com o tempo verão o quanto ela estava sendo certa 
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ou te avisando de algo.

— Está bem, Mãe! — consentiu João.

— E quanto ao menino. — apontou para Zahi — Fiquem atentos ao 

que ela pode dizer para ele. Ele pode ter a resposta de onde estará Ágata e sua 

mãe. — voltou-se para ele — Tudo o que ela mandar você fazer, leve alguém.  

Nunca vá sozinho. Sempre acompanhado de alguém da casa, tudo bem? 

— ele balançou a cabeça afirmando ter entendido a mensagem — E 

ela com certeza falará alguma coisa importante. É preciso que fiquem 

espertos. E lembrem-se. Não serei eu! Mas a mensageira de Ìrokò. A 

Dona Senhora!

Olhou pela última vez para seus filhos. 

Fez uma pausa pensativa.

Aspirou o ar puro.

Ordenou como quem ordena a abertura das portas das profundezas 

da mente humana, na busca do impossível e do inacreditável:

— Tirem a tampa da garrafa!
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AO SOM DE CLAK
 

Como se o tempo andasse para trás, de marcha ré na maior velocidade 

que a atenção humana pudesse acompanhar. Como o sol que atravessa o 

azul celeste do leste ao oeste, mas ao oposto de sua rota. Semelhante aos 

anéis de saturno, na interrupção de seu giro cósmico, que refaz sua rota 

ao contrário das leis de massa universal. Assim fez a mente de vó Conga 

ao permitir que Dona Senhora possuísse seu corpo.

Não ouve qualquer abalo visível, mas um clak foi audível aos 

presentes. Ainda era a figura de vó Conga que, para a simples aparência, 

estava junta aos seus. Os olhos focados na garrafa, que foi destampada 

por João. Os braços assentados ao longo do corpo da mesma forma que se 

assenta um braço suave de avó sobre o ombro do neto. E um novo clak se 

ouviu. Sua respiração normal, os cabelos atados ao lenço branco, normal. 

E mais um clak. Desta vez audível à Maria no ponto certo do 

incômodo gerado pela preocupação. Engatinhando como uma criança 

que ainda estava no aprendizado de erguer-se nas pernas, olhando a mãe 

de baixo como a pedido de colo, tocou nas pontas dos pés dela:

— Mãe é você que está fazendo este barulho?

— Tire suas patas imundas de cima de mim.

Maria afastou-se encolhida alavancando-se sobre Roseli, 

Janaína e Anne, que distraídas conversavam sobre o almoço daquele dia. 

Ainda de cabeça baixa, como que terminando sua chegada e se fazendo 

sentida pela espinha dorsal que se eriça diante do perigo, permitiu mais 

um clak vindo dos ossos da bacia:

— Você como sempre intrometida, atrapalhando tudo. No dia 

em que você veio para este mundo eu estava ensinando sua mãe a fazer 
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uma verdadeira feitura100. E não aquela marmotagem101 que faziam nesta 

casa. Tive eu mesma que tirar você de dentro dela. Seus gritos humanos 

asquerosos, emporcalhando meus sentidos. Por pouco não a enterrei de 

volta a àiyé. O corpo de sua avó me impediu. Teria lhe mandado de volta 

ao lugar onde nunca deveria ter saído. Raça de pó. Vocês são pó diante 

da majestade que é o orum.

Ergueu a cabeça para eles. A pele do rosto de vó Conga ainda 

era humana. Mas, ao mesmo tempo, havia uma textura sobre-humana 

nela. Uma jovialidade que não a remetia para sua tenra idade, mas a 

fazia reluzir como tal. 

Duas labaredas escaldantes brilhavam no globo ocular, como 

focos incendiários que penetram no ambiente e devastam com suas 

línguas mortais. Eram de um vermelho alaranjado abrasador, capaz de 

derreter qualquer coragem incrustada na alma humana. 

Deu um passo para trás. Neste momento, foi possível ver a bacia 

da mãe de santo deslocada para o lado direito. Como que tivesse sido 

quebrada, estraçalhada, estilhaça, destroçada e desossada; produzindo o 

efeito de uma perna uns centímetros mais alto que a outra.

Encarou-os, com a total repugnância de quem se depara com um 

corpo em decomposição. Seu nojo causava desconforto e constrangimento 

aos demais. Mesmo com este sentimento, tão a beira da epiderme, era 

impossível tirar os olhos dos dela. Seu magnetismo era tão grande que 

preenchia todo o ambiente, causando um efeito de sufocamento diante 

100 Feitura: No Candomblé, o iniciado na religião passa por vários rituais de 
limpeza, em que é representada a morte para o mundo profano e o renascimento 
para o mundo sagrado dos orixás. Depois, ele é recolhido para o roncó, onde 
passa dias em iniciação para incorporar o orixá. 
101 Marmotagem: Em seu sentido literal, significa sacanear, trapacear, 
malandragem. Utilizado em todas as religiões, inclusive as religiões afro-
brasileiras, para denominar pessoas que se dizem sacerdotes aptos e só 
ludibriam as pessoas que o procuram, em outras palavras é o próprio charlatão.
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de sua presença:

— Quando pensei que era chegada a hora da extinção de vocês, 

me surge a benevolência dos orixás.

Sua voz grudava nos ouvidos como ventosas, impedindo que 

qualquer pensamento fugisse de suas falas. Reverberando no canal 

auditivo como a demolição de rochas em meio ao eco vazio de um vale.

Ela se calou. Permaneceu inerte devorando-os com o alaranjado 

de seus olhos. E eles congelados diante dela. Aos poucos, a razão voltou 

e as lembranças das recomendações de vó Conga se fizeram anunciar em 

suas lembranças:

— Vocês seres humanos falam tanto com estas tuas bocas 

imundas e agora não há palavra que surja?

— É que não sabemos como falar com a senhora? – disse maria

— É dia? É noite? É tarde? Começa com a educação.

— Boa-noite, Dona Senhora. — todos disseram a uma só voz.

Ela permaneceu como uma cúpula impenetrável:

— É uma pena que eu esteja limitada a esta matéria, e este não 

seja o meu reino e eu seja obrigada a cumprir as leis impostas desde a 

formação deste plano...

 — Nós queremos saber onde está a Ágata, a senhora pode nos 

dizer, Dona Senhora? — Roseli, encorajando-se diante da assombrosa 

figura.

— Você quer mesmo saber?

Roseli olhou constrangida para os demais. Não achando resposta 

para a pergunta apenas balançou a cabeça afirmativamente.

— Sentados é que não vão achar. – todos se levantaram.
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O EMBATE DA MORTAL
 

— Este é o momento da colheita. Aqueles que verdadeiramente 

merecem ser conhecedores dos mistérios dos orixás. Esta casa já permitiu 

que muita coisa passasse por aqui. Muita gente que nada queria com os 

orixás, somente sua mesquinhez e covardias importavam. O momento 

chegou. Os fracos devem pular fora e viver suas vidas vazias de pó...

— Sim minha mãe, mas... — disse Janaína em reverência.

— Minha mãe? — repetiu entre dentes, quase em um sopro. — 

Jamais cometeria a tolice de macular àiyé com sua presença.

Janaína encolheu-se de vergonha e lágrimas inundaram seus 

olhos pequenos.

— Não sei desde quando este plano foi traçado. Qual o objetivo 

de toda esta patifaria que os orixás estão armando com vocês, mas já lhes 

afirmo. Não gosto. Não aprovo. E não serei condolente!

Com o rosto direcionado para Zahi, um pouco afastado dos 

demais, iluminando-o com a luz de seus olhos, apontando para seu 

cajado, ordenou:

— Me dê.

O rapaz engoliu seco. Permitindo que a saliva arranhasse sua 

garganta descendo quente pelo esôfago. O temor sacudia suas pernas, 

deixando-se ver vulnerável. Não olhou para ninguém no medo da vergonha 

ser vista nos olhos de sua nova família. Agachou. Pegou o cajado pelo 

meio e estendeu uma ponta ao alcance de Dona Senhora. Uma saraivada 

maciça, pesada e ardente estalou nas coxas de Zahi fazendo o rapaz cair 

e afastar-se para junto dos outros; rápido como um coelho encurralado:

— Isso é pelo que seu pai fez! — sem agressividade disse.

— Pode parar com essa palhaçada. A vó Conga não permite isso 

na nossa casa. — Disse Roseli, acudindo Zahi e colocando-se à frente 
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dos demais.

O rapaz, vermelho qual a erva que se queima ao sol, levantou-se 

rapidamente e forçou-se no controle das lágrimas:

— Eu só quero achar a Ágata. — a voz embargou, o choro verteu 

sua alma ao chão.

Maria abraçou o genro e também chorou, João se colocou ao lado 

da sobrinha e diante de Dona Senhora. Também controlando a emoção, 

não por prova à sua masculinidade ou por vergonha da fragilidade que 

caminhava em seu corpo. Por sua experiência. O ato que o pungia a ser 

forte e buscar as melhores palavras para com aquela que demonstrava 

não estar brincando:

— Sabemos que não somos merecedores de nada. Somos o pó 

como a senhora mesmo disse. Mas, se os orixás permitem que sejamos a 

eles devotos... — pigarreou controlando a emoção — estamos na busca 

de sermos perfeitos para eles.

— Não tenho certeza se serão. Ao menos unidos quando estão 

em perigo... — encarou-o firmemente — e isto tem de bom!

— A senhora vai nos dizer onde está a Ágata ou não? — Roseli 

incisiva forçando-se a encontrar coragem.

— Como ousa falar desta forma comigo. Eu sou a mensageira 

de Ìrokò.

Roseli encarou; pensou em correr, lembrou seus filhos, recordou 

da avó e da prima. Por um leve minuto trouxe para seu corpo a primeira vez 

que incorporou Iansã; e de como foi feliz por se deixar possuir pela força 

da rainha dos ventos e das tempestades. Em seu pensamento, entregou 

sua vida nas mãos de sua Iansã. Sua mãe que nunca a abandonou, que 

jamais a largou nos braços da avó e partiu sem deixar pegadas. E, da 

forma mais espalhafatosa que encontrou, lançou a Dona Senhora:

— Você pode até ser a mensageira do próprio Olorun. Mas parece 
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mais uma carranca velha, mal amada. Somos pó, sim. PÓ — berrou. — 

Mas nós amamos. Você é capaz de amar? — batia palmas e abria seu 

peito como em uma passeata na busca de seus direitos básicos.

— Será que você ama mesmo filha de Iansã? Saiba que eu sei 

do seu passado, estou no seu presente e verei você chorar por abandonar 

seus filhos no futuro.

— Essa velha só pode estar de brincadeira com a minha cara. Tá 

pensando o quê? Você vem de lá das profundezas da terra, porque nem 

Ìrokò deve suportar essa sua cara, pra vir aqui xingar a gente. Até agora 

não disse onde a Ágata está. Você sabe, afinal?...

— ROSELI! — berrou Vitor, que até aquele momento mantinha-

se encolhido no canto. — Lembra do que a vó Conga disse?

— Acabaram? Podemos ir ao que interessa? — Disse a autoritária 

Dona Senhora, com o olhar cravado no corpo de Roseli.

Depois de desentalar sua garganta com tudo o que pensava e 

sentia, Roseli acalmou-se.
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ENTREGANDO DE VOLTA O QUE É DA CALUNGA
 

Voltaram a se unir, tendo à frente Zahi, João e Roseli:

— Já que não posso sair daqui, você — apontou para Maria — 

insuportável, vá me buscar um fumo de rolo. E você uma bacia de ágata 

com omi.102 — disse para Janaína. 

Elas foram à busca de seus pedidos. Dona Senhora arrastou a 

cadeira de vó Conga e a encostou na cumeeira, sentou-se ficando de 

costas para os demais e para a porta da entrada:

— Estão esperando o que para vir aqui na minha frente?

Fez três círculos na terra aos seus pés com a ponta do cajado:

— Primeiro, precisam recordar este bando de feitiço que foi 

feito aqui desde aquela festa de exu.

— Na festa de exu a pomba-gira Rosa Vermelha lançou um 

feitiço sobre todos na casa. E... — começou João.

— E o que ela disse?

— Ela fez uma reza de proteção de ori. — afirmou Roseli.

— Sim, ela estava preparando a cabeça da menina para o que 

viria. — afirmando se tratar de Ágata — Que mais?

— Ela cantou um ponto... — continuou João

— O que ele dizia?

O silêncio os dominou. A recordação não veio, como que apagado 

de suas memórias. Mas Zahi sabia. Repensou por três vezes, procurando 

encaixar as palavras como quando ouvirá de Rosa Vermelha:

— Primeiro ela cantou... Ainda não me louvou quem tu eras?/ 

Eu sou Rosa Vermelha e no amor faço meu louvar/ Ando em catatumba 

e a Calunga é meu lar. E voltou a repetir o refrão. Ainda não me louvou 

102Omi: Do Iorubá, uma possível tradução para a palavra água.



169

quem tu eras?/ Da pedra rosa sou Rosa Vermelha/ E não choro por amor 

aos pés da cachoeira...

Janaína e Maria retornaram, colocando os objetos pedidos aos 

pés de Dona Senhora.

— Essas pomba-giras são umas marmoteiras mesmo. — fez uma 

pausa para análise — Calunga é seu lar. Isso ela está falando do campo 

sagrado103. Da pedra rosa sou Rosa Vermelha?

— Quando fizemos um trabalho no cemitério com os exus, a 

pomba-gira retornou de lá com uma pedra rosa. Que dizia que ela era 

sua pedra angular104, e passou a usar desde então. — recordou Maria — 

Estava nos pés da cruz do cruzeiro105. 

— Me tragam esta pedra. — ordenou. 

João entrou no roncó e voltou com uma caixa de madeira decorada 

com desenhos de rosas vermelhas. Do meio das joias da pomba-gira, 

103 Campo Sagrado: Nos rituais de Umbanda, nas suas sete linhas, os Sete 
Tronos Divinos ou Setenário Sagrado da Umbanda — o cristalino, o mineral, 
o vegetal, o fogo, o ar, a terra e a água —, realizam-se em diversos templos, 
que são respeitados como santuários sagrados; e na natureza, que também deve 
ser respeitada, amada e preservada por todos como santuário sagrado, pois ela 
expressa as forças puras, que são as manifestações dos mistérios dos orixás. 
104 Pedra Angular: Da língua italiana “Chiave di Volta” ou “Pietra D’angolo”, 
originalmente, ambas se referem a uma pedra em formato de uma cunha 
trapezoidal que é colocada no centro de um arco com a função de balancear as 
forças concorrentes apostas que atuam entre si – o bem e o mal.
105 Cruzeiro: Quase todo cemitério possui um Cruzeiro, ou ponto central, e 
é a partir dele que as energias são irradiadas. É um dos pontos de força mais 
movimentado e protegido. Trabalhadores espirituais estão o tempo todo atuando, 
esclarecendo, curando e encaminhando os recém-desencarnados. Umbandistas, 
cientes do poder deste ponto de força, costumam fazer oferendas para esses orixás 
ou para estes trabalhadores e pedir pela paralisação (morte) de nossas doenças, 
vícios, tristezas, para transmutar nossos sentimentos negativos ou encaminhar 
algum espírito negativo que esteja atuando em seu campo mediúnico.
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retirou uma pequena pedra rosa106. Entregou com receio nas mãos de 

Dona Senhora. Ao tocar, a pele dela sentiu uma quentura, um fogo que 

emanava como quando se está com quarenta graus de febre. Assustou-se 

e voltou rapidamente para o seu lugar.

Do fumo aos seus pés ela tirou um pedaço e mascou. A bacia 

colocou em seu colo e imergiu a pedra na água. Balançou-a com cuidado, 

fazendo a água agitar-se suavemente e a pedra arranhar o metal. Um 

assovio fino saiu daquela união de água, pedra e ferro. Voltou a colocar 

a bacia no chão aos olhos dos outros. Semelhante à tela do computador 

que revela todos os detalhes de uma imagem, a imagem do cruzeiro se 

materializou na bacia de ágata:

— Essa raça de seres que caminham por àiyé não está preparada 

para os entendimentos dos elementos dela, ou seja, vocês. Por isso os guias, 

como chamam, precisam usar de elementos simbólicos para transmitir 

seus ensinamentos e permitir que aconteça algo que será benéfico para 

vocês — todos em atenção, engolindo cada palavra pausada que saía 

da boca dela — E foi isso que Rosa Vermelha fez. Mesmo parecendo 

cruel ter tirado um dos seus de seu convívio, há um porquê disso. E este 

porquê é um dos maiores aprendizados que o entender humano poderá 

ter. É lá que você deve ir. — disse isso lançando suas gárgulas107 em 

brasa para Zahi.

106 Pedra rosa, quartzo rosa, ou quartzo róseo: É um tipo de quartzo, que tem 
uma tonalidade cor de rosa clara (mais luminosa e brilhante). A cor deve-se, 
geralmente, a uma quantidade pequena de impurezas de titânio no material 
maciço. É considerada a pedra da harmonia e extremamente calmante. Auxilia 
no resgate da autoestima, elimina a carência afetiva e ameniza a depressão, a 
insônia, a ansiedade e a agressividade.
107 Gárgulas: Na arquitetura, são as partes salientes das calhas de telhados 
que se destinam a escoar águas pluviais a certa distância da parede e que, 
especialmente na Idade Média, eram ornadas com figuras monstruosas, humanas 
ou animalescas, comumente presentes na arquitetura gótica.
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— Sim! — respondeu o rapaz em prontidão.

— Deve enterrar de volta a pedra onde ela foi tirada. Assim 

enfraquecemos o feitiço de Rosa Vermelha. E poderemos saber onde a 

menina de Oxum foi colocada.

— Eu vou com ele. — disse Roseli, colocando-se de pé.

— Faça como quiserem. Eu é que não vou sair daqui. Tenho 

muita gente para ver ainda. Já que não posso sair, eles terão de vir até 

mim.

— Vamos agora? — perguntou Zahi, olhando para a escuridão 

reinante naquela noite.

— Já deveria estar lá. Não é você, filho de Oxóssi, que quer achar 

a Ágata? Filho de Oxóssi. Um dos orixás mais audaciosos. Sorrateiro. — 

espremeu suas chamas oculares espreitando Zahi — Vamos ver o que do 

teu pai você tem. 

O rapaz constrangeu-se ao recorda da fala em choro. E sentiu 

que de alguma maneira, em meio à rudeza e frieza de Dona Senhora, uma 

ironia e desafio dançava em suas labaredas oculares.

Antes de saírem, ela caminhou até o limite da cumbuca de 

feitiço feito por vó Conga na entrada do barracão. Elevou suas mãos aos 

céus e cantou: 

Oh, minha vara de guiné ensina ele a caminhar 
Oh, minha vara de guiné ensina ela a caminhar...

Com exceção de Zahi, eles sabiam que, quando vó Conga 
cantava aquela reza, era porque vinha chumbo do grosso. Na forma de 
um puxão de orelha, em uma surra de espada de São Jorge, uma bronca 
ou na correção que o orixá dava na vida da pessoa. Roseli virou os olhos:

— O que essa velha está aprontando. — sussurrou para Janaína 
e Anne.

A reza não era para eles, mas para aqueles que não tardariam a 
chegar ao terreiro de vó Conga.
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O AMOR NA INCORPORAÇÃO

De olhar longe, mas cravado na tela do celular, Milton titubeava 

em realizar mais uma ligação. Seria a vigésima ligação seguida que faria 

para Zerbini, que teimava em não atender o celular.

Depois do que ouviu naquela manhã com vó Conga, os temores 

de Milton aumentaram em relação a rever sua irmã. E desejava se não 

ela, ao menos seus queridos sobrinhos próximos do momento em que 

tivesse o descanso dos justos. Sabia que o Zerbini ligaria assim que 

visse os números excessivos de ligações internacionais em seu aparelho 

telefônico. Preocupado retornaria. Mas por que demorava um dia inteiro? 

O que estaria acontecendo? Ele também fora tragado por um rio? 

Engolido por uma árvore? Soava-lhe absurdas aquelas perguntas, mas 

muito condizentes com o que vó Conga havia-lhe transmitido. A tela de 

seu celular iluminou-se com uma mensagem, e o toque de anúncio soou 

pela sala de sua casa à chegada de mensagem pelo WhatsApp. Não era 

Zerbini, mas Zahi:

Tio tô indo no cemitério do Campo Grande buscar a Ágata. 

Falou com o Zerbini?????? Abço.

 

Cemitério? Meu Deus! — Pensou o homem.

O Fusca 99 verde de Roseli com a lateral amassada voava pela 

Avenida Sabará, na Zona Sul de São Paulo. Passaram em frente à igreja 

católica, mais conhecida como Igreja Verde, desrespeitando os sinais de 

trânsito pela tranquilidade da via livre. 

Foi obrigada parar alguns minutos pelo pequeno engarrafamento, 
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o péssimo cruzamento da Avenida Interlagos com a Sabará, de frente ao 

bar ao lado do supermercado Barateiro. Pôde ver seus amigos bebendo 

cerveja e ouvindo um sambinha, descontraídos. Pensou consigo: Todo 

mundo curtindo e eu aqui, correndo pra Calunga108 atrás da Ágata e 

ouvindo desaforo do próprio Diabo. É de mais pra minha pobre vida!

Zahi olhava o celular mais uma vez:

— E aí, seu tio respondeu? — questionou Roseli. 

— Ainda nada. Estou preocupado com ele.

— É difícil. A nossa religião é difícil, ainda mais quando não 

se acredita. 

— Mas ele é um homem sensato. Nunca impôs nada para a 

gente. Sempre nos deixou livres.

— Ele nunca tentou converter vocês? — curiosa.

— Assim, converter não, mas sempre vinha com um papo de que 

Jesus estava voltado. Que se preocupava com a gente não estar preparado 

e coisa e tal... Sabe como é?

— Sei! E você como se sente sabendo que é filho do próprio 

orixá Oxóssi?

— Sei lá, Rose. A ficha ainda não caiu. Agora só quero me 

preocupar com a Ágata.

— Você pensou que se envolver com a minha prima daria nisso? 

Ganhar uma família de santo e ainda ter a vida mudada deste jeito?

Zahi tocou no pendente como averiguando que ali estava o 

seu escudo. Protegendo-o como sua mãe prometera. O interrogatório 

de Roseli o estava incomodando. Não queria pensar no que teria de 

fazer no cemitério. Seu único pensamento era como recuperar Ágata. 

Sentia como se nas mãos estivesse o único poder de trazê-la de volta 

108 Calunga: A origem etimológica do vocabulário está no multilinguístico 
Banto Kalunga, que encerra a ideia de grandeza, imensidão, designando Deus, 
o mar, a morte. Pode ser também o local dos mortos, como o cemitério.
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ao seu mundo. E, se ele não fizesse isso, jamais existiria Ágata.  

 

Nem mesmo uma lápide para anunciar; “Aqui Jaz Ágata”. Nem o pó seria, 

como Dona Senhora gosta de lembrá-los, que são o pó e nada mais. Ela seria 

o nada. Isso porque o olhar de quem está neste mundo terreno não enxerga 

o mundo espiritual ao redor. Era nada! Recordou do dia em que viu Ágata 

pela primeira vez. Lembrou-se também da mãe. Rememorou a festa de exu.  

 

Reviveu em sua mente o desespero de ver sua querida Ágata desaparecer 

diante de seus olhos:

— Alguma coisa dentro de mim me diz que de certa forma eu já 

sabia que estas coisas viriam acontecer. — pensou por alguns instantes. 

— Louco isso, não?!

— Nada é louco para os orixás. Entenda isso. Tudo é possível. 

Nós é que somos limitados e não vemos que existe muito mais por trás 

deste nosso plano material.

Zahi percebeu que, mesmo tendo uma personalidade forte, 

vigorante, agitada, irritante, espalhafatosa e, às vezes, agressiva, Roseli 

ainda estava conectada com o bem mais precioso do ser humano: a fé. 

E não era daqueles que seguiam a religião por modismo. Ou a cobiça de 

ser ela a representante da religião Afro do Brasil. Ela era apenas mais um 

dos componentes de uma família que decidiu viver na tradição de seus 

ancestrais e sentem que lá é o local em que a paz, o amor, a alegria estão 

em harmonia e agirá para sempre por entre deles.

Aqueles nunca se permitiram pensar que eles eram a verdade 

no mundo e isso a cobiça, sem a necessidade do poder de fazer todos 

amarem aquilo que acreditam. O certo é amar a força que é Deus, por 

criar tudo isso. E nos permitir ter um pouco de acesso a essa energia, que 

é Deus também. Apenas ser: 
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— Sabe?! — disse sem esperara resposta.

E não representar. 

Sentir no corpo a presença de Deus. 

Passar por seus poros, ultrapassar a epiderme como uma brisa no 

calor que alivia nossa pele ao contato do sol. 

E serem privilegiados por provar sensações únicas, que só quem 

incorpora sabe.
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EAÍ, BILL?

O fusquinha parou no portão principal do cemitério do Campo 

Grande. Um grande portão de grades enferrujadas. A alguns metros, uma 

enorme árvore, de raízes fortes, espalhava-se pelo concreto, destruindo a 

evolução humana. De dentro do carro, Zahi olhou para a árvore, voltou-

se para cemitério e, ao constatar um grande número de copas de árvores 

dentro dele, arrepiou-se.

Roseli sacou sua bolsa do banco de trás. Começou a busca 

por seu celular. Tirou peças de roupas, maquiagem, absorvente, papel, 

canetas, contas e até uma luva de borracha. Jogava tudo no colo de Zahi, 

no maior desprendimento que era possível para uma Roseli. Por fim, 

se deu conta que o celular estava no porta-luvas. Pegou-o e discou um 

número. Aguardou ser atendida. No terceiro toque, uma voz nasalada em 

falsete feminina soou tão alto que foi possível a Zahi ouvir:

— Tá boa Amapô109? Quanto tempo querida...

— Bill. Tudo bom? Tô em frente a sua mansão e preciso da sua 

ajuda.

Um homem alto e forte, preto como uma noite de verão, com 

músculos moldados por horas na academia e anabolizantes encostou-

se ao carro. Fazendo-se valer por uma voz grossa, soou ao ouvido do 

passageiro:

— Fala que eu te escuto!

Zahi pulou de susto e seu coração disparou. Roseli gritou um 

palavrão e rapidamente reconheceu o homem:

— Bill, quer me matar de susto, viado!

— Desculpa moço! Não queria te assustar. — falou para 

tranquilizar o Zahi de olhos esbugalhados. 

109 Amapô: Gíria de dialeto gay usada pra definir mulher. Variação de amapoa.
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Saíram do carro.
Um abraço caloroso entre eles recordando a amizade e seu amor 

fraternal de irmãos de santo selou o encontro. Marcelo, que frequentou 
durante muito tempo o terreiro de vó Conga, fez uma forte amizade com 
Roseli. Ambos escrachados divertiam-se na noite paulistana. No mesmo 
período em que a homossexualidade de Marcelo se fez mais latente. Na 
busca de sua descoberta, afastou-se do terreiro e da família, buscou 
refúgio nas boates de São Paulo. Escondendo-se por de trás de uma capa 
como se não houvesse ninguém que o aceitasse como ele se permitiu ser. 
Fugindo e mesmo assim, longe, fingindo não existir o mundo dos orixás 
que ainda comunicava-se com ele. E se fazia presente a cada arrepio, 
cada sentimento de presença. Até nos atos mais corriqueiros do dia a 
dia, que se sente na mudança do tempo, na visualização de uma rocha, 
no nascer da lua: o orixá está lá!  

Em um papo de minutos, ela contou todo o ocorrido. Desde o 
desaparecimento de Ágata, até o surgimento de Dona senhora. Tudo 
muito recheado de aventura e exagero ao gosto de Roseli:

— Sabe como meu pai é, né? Deixar entrar no cemitério para 
um trabalho sem avisar alguns dias antes, nem que a vaca tussa e diga 
“Oi, tudo bem?!”.

— Mas é só para enterrar aquela pedrinha. — chamou Zahi para 
mostrar a pedra que brilhou em sua mão.

— Eu lembro desse dia. A Rosa Vermelha estava poderosa nessa 
noite. Tá que pombagira das boas ela, viu! Só o uó110 que ela fez comigo, 
né?! Não me arranjou um boy rico e do bem que pedi pra ela, mas tudo 
bem!

Riram os dois irmãos. Zahi mantinha-se sério, olhando as 

árvores de longe.

110 Uó: Esta expressão começou no final dos anos setenta no gueto gay quando 
se usava “é o ó do penacho”, ou seja, o fim, pois a letra “o” se encontra no final 
da palavra. Então tudo que não prestava, se dizia “é o ó do penacho”! Depois foi 
se abreviando e, atualmente, é dito “uó”.
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O CHAMADO DE MARCELO

Seguiu Marcelo pela lateral do cemitério até a entrada que dava 

acesso à casa do caseiro, casa de seu pai. Zahi, receoso, seguiu um pouco 

atrás. Em uma mão segurava a pedra e na outra apertava com força seu 

patuá.

— Tadinho. — disse Marcelo com dó — A Ágata estava super 

apaixonada por ele. Eu falei com ela um dia desse pelo facebook. Olha 

que coisa?

— É, Bill, o negócio fechou pesado lá no terreiro. — respondeu 

Roseli.

— Sabe que a poucos minutos senti uma estranheza no ar. 

Como se alguma coisa me chamasse à casa de vó Conga. Amapô, você 

está entendendo a coisa? Eu estava linda, linda, meu amor. Escândalo. 

Radiosa indo para a boate e, de repente, a vontade passou. — bateu as 

mãos nas coxas como uma minhoca que perde a cabeça e contorce-se 

inteira ao próprio corpo — E aquela agonia de ter de ir até o terreiro. 

Bateu assim do nada. Todos vocês me vieram em peso na mente. Como 

se algo me avisasse que estavam precisando de mim. E eu já enlouqueci 

no pensamento. Sabe como eu sou sensitivo? — não esperou resposta — 

Que somos uma família. Onde é que estou com a cabeça de abandonar os 

meus irmãos que sempre me respeitaram. Me acolheram como sou, sem 

reclamar ou tentar me mudar. Mas me amar, assim. Sendo apenas Eu. E 

por uma coincidência cósmica, de nossas Iansãs, você se materializada 

em frente à minha mansão, como diz a você.

— Não tem coincidência nenhuma nisso, Bill. Sabe muito bem 

a nossa profissão de fé, que existem ligações que a mente humana jamais 

vai compreender. Tá bonita!

— Nem me diga, Amapô. Outro dia eu estava com um 
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cafuçú bafo111. Mas pensa num boy do bem, delícia, tipo Brad Pitt. 

 

E senti que tinha alguma coisa errada, que tinha de sair da casa dele. 

Pois foi o que fiz. Agarrei em minha pombagira para dar um jeito de eu 

sair de lá e fui linda para casa. Não é que no outro dia soube que a polícia 

deu uma batida na casa foi um escândalo de sair nas capas dos jornais 

e tudo. De até aparecer naqueles jornais da tarde, tipo Brasil Urgente? 

— breve pausa — Os alibã112 acharam quilos e quilos de cocaína. Se 

eu estivesse lá, fia, estaria preso agora. Servindo de odalisca para os 

detentos de Pinheiros113.

— Para com isso, que sei que a Bill, que a senhora é, iria adorar!

— Ah, Amapô como a senhora difama a minha imagem.

Riram discretos em meio à escuridão do entorno do cemitério. 

 

Zahi estancou, como uma mula que empaca ao primeiro sinal 

de o terreno a frente não lhe ser agradável. Um caminho margeado por 

árvores altas e frondosas estendiam a sua frente de forma ameaçadora. 

Apertou com tanta força seu patuá que pôde sentir a ponta da madeira 

dentro do saquinho. A respiração estava ofegante. As pupilas dilatadas, 

por conta da escuridão e da corrente sanguínea, que era bombardeada 

para o corpo pelo coração pulsando acelerado.

111 Cafuçú bafo: Gírias homossexuais. Cafuçú significa “homem”. Bafo pode 
significar briga ou confusão e até mesmo como algo muito bom, dependendo do 
contexto. 
112 Alibã: Gíria homossexual usada para definir policiais. Este termo foi 
apropriado da língua Iorubá que tem a mesma designação.
113 Pinheiros: Centro de detenção provisória de Pinheiros, localizado na Vila 
Leopoldina, na capital de São Paulo.
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PISA NA CALUNGA, MAS PISA DEVAGAR

Mesmo encostada na cumeeira, um pouco afastada da entrada 

do barracão; a claridade da lua preenchia sua face, e fazia Dona Senhora 

aprentar ser um ser da extrassuperfície de àiyé. Ela lançava suas atenções 

de chamas oculares ao satélite da terra. Ouvindo o que o Cosmo lhe dizia 

pelo girar dos planetas. Analisando a engrenagem espiritual que envolve 

a terra e conferindo seu equilíbrio.

De repente.

No nada.

Sua mão ultrapassou a luz da lua e lançou um basta de silêncio 

para a conversa entre Maria, Janaína, Anne e João. Calculando a pressão 

dos lábios, e sentido os ventos proferiu para si:

— Agora vamos ver do que este filho de Oxóssi é capaz! — disse 

em desafio.

O ronco dominador do trovão soaria um manhoso choro de um 

bebê ao lado do estrondo que escapuliu de sua boca quando cantou:

— Olha cavuca murundu que murundo é fundo/ E vai buscar 

essa carcaça é no lá no fim do mundo.

Aos olhos de uma criança soaria como a chegada do próprio 

Curupira. Que sempre soubera que é de mentira, mas surgirá em pessoa.

Estavam os três juntos para a manobra de enganar o coveiro. Era 

chegada a hora de sua ronda. Por isso, Marcelo sabia quão perigoso seria 

se fossem vistos pelo pai naquele momento.

Ele distrairia o Senhor Afrânio enquanto Rose e Zahi enterrariam 

a pedra no cruzeiro. Simples e rápido como um raio.

Tudo certo!

Cada um partiu para sua parte do combinado. Roseli ficaria 
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afastada observando o movimento, Zahi enterraria a pedra e Marcelo 

daria um toque se o pai resolvesse largar o filme e fazer sua ronda.

A respiração ofegante e pesada crescia no peito de Zahi a cada 

passo que dava. As alamedas do cemitério Campo Grande estavam bem 

iluminadas. Refletiam com precisão os anjos de mármore e as jazidas 

com casinhas de velas acesas. Entretanto, o caminho para o cruzeiro, 

não! Era uma dupla imbatível para o medo de Zahi. Má iluminação e 

cercado de árvores.

A respiração subia ao peito, tocava o queixo e descia pelo tronco 

a galopes. Era possível ouvir os chiados dos brônquios pulmonares na 

desenfreada sucção do oxigênio. Roseli estava atenta aos dois. À Zahi, 

caminhando em passos de formiga para o cruzeiro, e para Marcelo que, 

aos olhos do pai, resolveu inesperadamente conversar sobre futebol.

O último poste de luz da alameda havia ficado uns quinhentos 

passos atrás. Era apenas Zahi, o cruzeiro e a penumbra. Subiu o 

alambrado e caminhou até os pés da cruz mal pintada de cal branca. 

Buscou acalmar sua respiração. Concentrar-se no que estava fazendo. 

Sua espinha dorsal eriçou. Como quando da chegada de Dona Senhora. 

Com muito esforço na respiração, ajoelhado abria um pequeno buraco 

nos pés da cruz. Foi quando um sussurro, que soa como se houvesse sido 

assoprado ao ouvido ecoou no rapaz:

Vou-me embora/ Vou-me embora/ Eu aqui volto mais não/ Vou 

morar no infinito/ E virar constelação...

Sabia que aquilo estava acontecendo. Tentou fingir não ouvir, 

mas o chiado que sua garganta fazia o denunciou a tensão. Em um ato 

impensado, olhou para trás e aos lados. Nas sombras proporcionadas pela 

lua viu surgir, subindo das covas, energias. Não tinham formas definidas, 

mas espectros visíveis. Alguns mais escuros que outros. Vinham como 
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que seguidas por um mando, um comando, uma vontade para sua direção.

Roseli, apoiada a mureta, chamou-o a cumprir sua missão:

 — Anda logo Zahi. — amedrontada — Aquelas coisas estão 

vindo! 

Ele não respondeu. As mãos tremendo, a sucção do ar mesmo 

gigante era insuficiente para chegar aos pulmões. Sentiu a cabeça pesar 

como se fosse desmaiar. As mãos suando frio. Roseli desesperou-se com 

o estado de Zahi. Ver os eguns cada vez mais próximos a ele a fez berrar 

com o jovem:

— ANDA LOGO, cacete!

Zahi não conseguia se manter de joelhos. Lutava, mas seu corpo 

o estava entregando. Em um sufocamento de corda atada ao pescoço, 

o ar faltava cada vez mais. Seu desespero elevou-se ao nível mais alto 

que conseguiu suportar. Desabou sentado, encostado à cruz, largando 

o corpo, virando os olhos para a entrega da falta de ar. De forma mole 

esticava o braço com o punho fechado para Roseli.

Roseli pulou o alambrado como um gato. Atenta feito um 

leopardo, olhava para Zahi, como que o cheirando na constatação se 

ainda havia vida nele. De sua mão tirou a pedra:

— Calma, já vamos sair daqui. — tentou tranquilizá-lo.

Zahi fechava e abria os olhos pausadamente. Sua pele morena 

pálida tornou-se mais clara ainda. E sua boca vermelha tornou-se roxa, 

aberta expondo a língua, também pálida começando a roxear. 

Ela, ajoelhada ao lado dele, buscava aprofundar o buraco já 

iniciado. Ergueu a cabeça para conferir o estado da situação. Constatou 

a energia que girava ao redor deles e da cruz, formando um redemoinho 

em cores acobreadas, apertando-os como em um triturar de carne. 

Ao primeiro estalo que a coluna de Roseli deu a força energética 

que lhe rondava, jogou a cabeça para trás pela dor e gemeu. Como se 



183

um braço poderoso a envolvesse pelo ombro, arqueando suas costas. Por 

leves segundos, sentiu seu corpo anestesiado pelo choque. O temor de 

não saber o que a estava dominando a fez arrepiar. Ainda tendo as costas 

arqueadas, a cabeça jogada para trás e a lombar agredindo-a como se 

pisoteada por um elefante; passou a mão nas costas, no sentido de sua 

lombar, como que conferindo o estrago. Mas trouxe à visão, como uma 

arma pronta a usar contra aquilo que os oprimia, o eruexim de seu orixá. 

E clamou o mais alto que suas forças conseguiram:

— EPARREI IANSÃ...

Um arco de força saiu da crina114 na qual fora feito o instrumento 

da deusa. No mesmo instante Zahi recuperou parcialmente o fôlego. Roseli 

colocou-se de pé, elevando o eruexim acima da cabeça, iluminando toda 

a extensão ao redor do cruzeiro, que parecia um holofote iluminando um 

estádio na escuridão. Estendeu a mão para Zahi entregando a pedra:

— Enterra rápido! — Ordenou.

O céu trovejou, riscando o céu com sua luz. O campo de força 

que emanava do eruexim intensificou-se. Zahi enterrou a pedra, sua 

respiração ainda vacilava um pouco. Pedra enterrada. Energia controlada 

e eruexim alumiado:

— Vamos embora! — disse ela com vigor. 

Pularam a mureta e correram para a saída. No meio da alameda, 

Zahi parou, dobrou o corpo segurando nos joelhos. Roseli, que seguia 

a toda sua velocidade com a indumentária de Iansã erguida, parou de 

supetão:

— O que foi?

114 Crina: Instrumento Sagrado do Orixá Iansã. Este Instrumento atemporal 
confere poderes à deusa dos ventos sobre o mundo dos vivos e mortos. Possibilita 
mover os ventos no mundo físico e encaminhar os mortos no mundo espiritual, 
parece com um abanador ou espanador, sempre confeccionado com crina do 
rabo de cavalo ou búfalo. 
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— Mas e a Ágata? Ela não devia aparecer? 

— Não sei, Zahi... — procurando compreensão — Mas se ela 

sumiu em casa, é bem provável que sua volta seja por lá também!

Voltaram ao seu percurso, abandonando os espectros que se 

afastavam da iluminação que emanava das mãos da filha de Iansã. 

Passaram pela janela de Marcelo. Um adeus rápido e silencioso foi 

cruzado entre os irmãos de santo.

Zahi, sentou no banco do carona, olhos esbugalhados e mãos 

tremendo. Roseli no banco do condutor irritada, bufando feito touro:

— Tudo por causa de uma pedrinha minúscula. — bateu com as 

mãos no volante. 

Uma torrente d’água desabou na cidade de São Paulo.

A respiração de Zahi retornou a normalidade. O carro voltou a 

deslizar sobre a Avenida Sabará. O jovem olhava pela janela. Atolado em 

seus pensamentos quando o toque de mensagem do celular o retirou do 

estupor.

Antes de dormir, Marcelo retirou sua roupa de santo escondida 

em uma caixa no quartinho de bagunças da casa, deixou-a pronta para o 

uso assim que acordasse no dia seguinte.
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EU ACREDITO QUE TUDO É REAL, TIO
 

 Não filho, ainda não deu pra falar com seu irmão. Mandei 

e-mail. Vc ta bem? Cuidado aí no cemitério. Volta pra casa!

Zahi olhou para a mensagem. Pensou na solidão do tio:

— Rose. — disse apreensivo — A gente pode passar na minha 

casa do meu Tio antes de voltar pro terreiro. Preciso dar um abraço nele. 

Roseli fez uma curva fechada no cruzamento entre a Avenida 

Interlagos e Sabará. Entrou na outra via cantando pneu:

— Vai falando o caminho.

Milton terminava sua oração. Sempre fervorosa. Sempre 

agradecido e louvando do fundo da sua alma a Deus. Ainda ajoelhado 

puxou debaixo do travesseiro a bíblia. Levou-a na testa e depois a beijou 

com muito ardor. De olhos fechados, elevou seus pensamentos. De 

imediato, veio a imagem de vó Conga lhe dizendo que Zahi era filho de 

um orixá. Olhou para o livro sagrado em sua mão. Uma bíblia da versão 

Almeida. Que acredita ser mais fiel a bíblia original:

— O Senhor sabe como me sinto. Não sabe Senhor?

Abriu seu livro sagrado, e leu em voz alta a primeira frase que 

seus olhos encontraram:

Ouve115, senhor a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. 

— as lágrimas invadiram os olhos de Milton, a testa franziu e o queixo 

tremeu, continuou a ler os outros versículos — Não me ocultes o teu 

rosto no dia da minha angústia; inclina-me os teus ouvidos; no dia em 

que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque meus dias como fumo 

se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como 

115 Livro dos Salmos, capítulo 102, versículos de 1 a 14.
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a erva, secou-se o meu coração; até me esqueço de comer o meu pão. Os 

meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou 

como o pelicano em o deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou 

como o passarinho solitário nos telhados. Por pão tenho comido cinza, e 

misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e 

da tua ira, porque me elevaste, e depois me abateste. Como a sombra que 

declina, assim os meus dias, e eu me vou secando com a relva. Porque os 

teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó...

Zahi gritou da sala:

— TIO!

Em um salto, o homem foi ao encontro do sobrinho, e em poucos 

instantes estava abraçado ao sobrinho. Apertando-lhe como se houvesse 

renascido dos mortos àquele instante. 

Roseli no carro aguardava impaciente. Sentia que com Dona 

Senhora em terra tudo era possível. E não gostaria de provar da ira dela. 

Zahi nada disse sobre o cemitério e ansioso buscava alguma 

resposta do irmão, e se já tinha sua mãe em seus braços. Colheu um 

olhar de desapontamento na face de Milton:

— O que foi? Ele não achou nada?

— Eu nem consegui falar com ele ainda. — depois de uma 

breve pausa, continuou — Você acredita mesmo nisso filho?

— Claro tio! — explodiu Zahi — Eu vi a Ágata desaparecer nos 

meus braços. Ser tragada pelo nada. Pelo vazio. Pelo ar. Eu vi Tio. Pelo 

amor de Deus. Compreende. Tudo é real...

— Tá bom. Tá bom... Calma, por favor. Assim afobado você não 

pensa direito.
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— Não penso direito como? Como você que ficou meses 

enrolando o Zerbini, dizendo que estava pensando se era mesmo uma 

boa ideia ele ir atrás da mãe na África? Pensando como quando o senhor 

atrapalhava nossas investidas na embaixada em busca de informações...

— De maneira nenhuma. — ofendido — Sabe mais do que 

ninguém como quero encontrar sua mãe.

— Então? 

— Eu só não consigo acreditar que ela virou uma sereia e está 

presa dentro de um rio.

— Mas está tio! — disse friamente Zahi. — Está. Eu acredito. 

Se Ágata desapareceu feito mágica diante dos meus olhos. Mamãe pode 

estar presa em um rio em Angola e ser uma sereia, sim. — quase gritando 

— O senhor pode duvidar o quanto quiser, isso não vai mudar isso. Ou 

você aceita que a sua forma de ver o mundo, pela sua religião não é real 

ou se engane para sempre.

— Tudo bem. — o abraçou, revelando, no toque de seu corpo ao 

corpo dele, o quanto o amava.

A buzina de Roseli tocou três vezes seguidas. Zahi se 

desvencilhou do tio com raiva. Encarou a face triste do velho senhor, e 

seguiu até a porta. Antes de sair, trocaram apenas olhares. Ao mínimo 

sinal de movimento do tio, o sobrinho saiu e bateu a porta atrás de si. 

Zahi não tinha como saber que aquela seria a última vez que veria o tio 

com vida.
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EU NÃO SOU BEBÊ MERDA NENHUMA

O portão se abriu para Rose e Zahi. Janaína e Annie, que haviam 

chegado a pouco, os receberam com ansiedade. Ninguém pronunciou 

palavras. Apenas lamentos de uma noite tempestuosa. 

A garoa caía fina sobre eles. Dormia o terreiro. Do portão foram 

envolvidos pelas flâmulas ardentes do olhar de Dona Senhora. Ela não 

sorria, mas um gargalhar parecia saltar de seu ser, mesmo não sorrindo 

de fato. Maria dormia em uma cadeira ao lado dela. João cochilava em 

uma esteira no roncó. 

De frente à entidade, na pouca luz que as velas proporcionavam, 

não enxergaram, mas sentados, alguns deitados, na assistência filhos 

de santo que foram chegando e aguardam sua vez de falar com Dona 

Senhora:

— Enterramos a pedra. E nada da Ágata? — Roseli, buscando 

respostas.

— Quem havia dito que isso traria a menina de Oxum? — 

respondeu a entidade, sem olhar para a mulher negra altiva a sua frente, 

mas encarando Zahi.

— Então por que tivemos de fazer isso? Você sabe que quase 

fomos mortos por uma força... Por um bando de eguns? — Roseli 

demonstrando irritação.

— Sua querida mãe Iansã não os livrou? — desta vez Dona 

Senhora a encarou com arrogância.

— Como é que é? — petulante.

— Eu queria saber como seria para o filho de Oxóssi se você não 

estivesse lá. — Um fino fio frio de arrepio passou por Zahi.

Roseli mais irritada, sentindo-se iludida saiu do barracão. 

Lágrimas rápidas de ira rolavam pela face negra. Maria ergueu-se 
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rapidamente e saiu atrás da sobrinha. Zahi ocupou o lugar de Maria:

— Como foi Rose? — Maria apreensiva.

— Eguns apareceram. E se não fosse o eruexim de mamãe que 

você me mandou levar, não sei se estaríamos aqui. — abraçaram-se.

— E o Zahi?

— Parecia que eles tinham domínio maior sobre ele. O coitado 

quase morreu de falta de ar. Foi desesperador, tia.

— Vocês pularam o muro?

— Lembra do Marcelo? O Bill? — Maria fez que sim com a 

cabeça. — Ele apareceu na hora que chegamos à porta do cemitério. 

Ainda bem, porque, para convencer o pai dele, seria um sufoco.

Dona Senhora ainda encarava Zahi. Implacável em sua análise. 

Quando a vista dele acostumou-se à pouca luz, enxergou as pessoas de 

branco na assistência. Também o encaravam. Houve quem o apontou e 

cochichou com o companheiro do lado.

Graça e Mena saíram da assistência e foram ao encontro das 

irmãs no quintal:

— Rose. — cumprimentou Graça com um beijo.

— Dona Senhora preparou um banho, disse que é para você e 

Zahi tomarem assim que chegassem. — informou Mena.

— Onde está Vitor? — quis saber Roseli.

— Acho que na sua casa. — respondeu Maria.

Roseli saiu em busca do marido.

— Não se esquece do Banho! — recordou Mena.

— Nem sei se vou tomar. Acho que essa coisa aí está é nos 

sabotando.

João saiu do roncó e foi até Zahi. Próximo ao seu ouvido o 
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instruiu de ir tomar o banho de ervas recomendado por Dona Senhora. O 

rapaz saiu em busca de sua tarefa, e o olhar da entidade o acompanhava 

até desaparecer no quintal interrompendo a análise dela. Alguém, muito 

tímido, muito baixo, humilde e quase humilhado chamou a guia da 

assistência. Ela não permitiu que o filho de santo continuasse a falar e 

soltou como um estrondo:

— Eu já disse que no momento certo falo com cada um. Se não 

está gostando da espera, vá embora. Quero ver passar do portão! — 

permaneceram quietos.

A água gelada escorria pelo magro corpo de Zahi. Não aliviava seu 

peso, mas refrigerava sua carne do suor impregnado. As ervas causaram 

um rápido calor e depois um leve formigamento. Vestiu uma nova muda 

de roupa emprestada por João. Calça mais larga que sua estreita cintura. 

Camiseta maior que seus mirrados ombros. Era um menino nas roupas 

de um adulto. Olhou-se no espelho. Olheiras saltavam ao redor de seus 

olhos, o cansaço tinha espancando sua face. O toque do celular anunciou 

a chegada de um email. Zerbini.

Roseli entrou em casa e deu de encontro com Vitor sentado no 

chão da cozinha. Abraçado aos joelhos, como um menino escondido por 

uma travessura. O homem alto e forte era uma massa negra no chão da 

cozinha:

— O que foi? — o companheiro não sorriu ao ver sua amada, 

mas chorou.

— O que foi meu amor? — voltou a perguntar carinhosa, 

abraçando a massa que era seu frágil homem e beijando a careca lustrosa 

dele.

— Estou com medo bebê?

— Olha Vitor, primeiro pare de me chamar de bebê. E depois 
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seja forte, homem. Você é filho de Xangô. Não acredita no seu pai? — 

finalizou compreensiva.

Ele sorriu para ela. Enxergando a força da mulher à sua frente. 

Compreendendo o quanto era fraco diante dela:

— Como consegue ainda ser você diante de tudo isso?

— Meu amor, eu apenas sou Roseli. Não visto uma capa de filha 

de santo, de mãe de cinco crianças, de neta, de prima, eu apenas sou eu. 

— Queria ser forte como você.

— Queria nada. Você é o poderoso Vitor. Levanta essa cabeça e 

não deixa essa bruxa vindo dos infernos fazer você pensar do contrário. 

— pensou nas palavras, como que aproveitando a oportunidade para 

preparar o homem para o futuro. — Como vai fazer se um dia eu não 

estiver mais aqui? Hein?

— Como assim?

— Como assim? Sei lá Vitor. Se eu for embora para outro plano 

como a Ágata ou se for embora... Se eu morrer?

— Para de falar besteira, bebêzinha. — em tom dengoso.

Ela achegou-se próximo ao ouvido dele, como quem vai beijá-lo 

e, em sussurro, proferiu:

— A bebêzinha aqui é você que está no chão chorando pelo colo 

da mamãe. Eu não sou bebê, meeeeeeeeerda nenhuma!

Saiu agitada!
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ZERBINI TEM NOTÍCIAS

Sentado no vaso sanitário, fazendo vez de banco, Zahi leu do 

celular o e-mail do irmão.

de: Zerbini da Silva <zerbinisilva1@feira.com>
para: Milton Ferreira da Silva <tomfsil@feira.com>; 
Zahi da Silva<zahioesplendido@feira.com>

assunto: Na busca
Maluco!
Aí, quando li o seu e-mail tio, tiiiiiiiiii juro, arrepiei!
Bateu forte aqui dentro de mim. E acabou juntando com 
outras coisas que encontrei aqui.
Logo que cheguei, no comecinho, uma dessas feiticeiras 
daqui me disse que o filho retornou para a casa do pai. 
Alguma coisa assim. Na hora bateu aquele pensamento — 
ESSA VEIA É DOIDA! E agora, vendo o senhor me dizer 
que sou filho de um orixá acredito que era disso que a 
velhinha estava dizendo. E eu babaca achando que a velha 
tava doidinha. Estou sem crédito, por isso não pude retornar 
suas ligações. Poxa, Zahi. Sinto muito da sua mina. Mas 
você vai encontrar ela. E nós vamos encontrar a mamãe. 
Sinto isso, mano!!! Lembram que eu disse que uma amiga 
viria para pesquisar o solo da árvore. Então a mina não 
veio. Falta de verba, sabe como é? Dinheiro não tá fácil 
para ninguém. Eu que o diga, estou aqui à pele e osso. Não 
tô reclamando, por favor, sabia que seria assim apertado. 
Mas tá roça a bagaça! Mesmo sem ela, fui fazer minhas 
próprias procuras. Na universidade em Luanda,116 descobri 
que o solo onde o baobá nasceu é salino. Mas de uma 
densidade muito grande e que faz, ou a vegetação morrer 
ou petrificar-se. É claro que não transforma em ferro, mas 
deixa as plantas como que duras feito rocha. Sim, sei de 

116 Universidade Pública Agostinho Neto, em Angola.

mailto:zerbinisilva1@feira.com>
mailto:tomfsil@feira.com
mailto:zahioesplendido@feira.com


193

um rio que tem aqui perto. É o local onde o povo tira água 
e tudo mais. Já fui lá. E tem uma cachoeira117, sim. Pelo 
incrível que pareça tem aqui uma distinção entre o rio e 
a mata. Parece que o povo que migrou e achou casa em 
Cabinda, este grupo que estou com eles, são adoradores 
do deus da caça — Oxóssi, nosso pai. Somos demais — 
RISOS. O reino faz limite com a região atribuída a este deus 
e faz divisa com o reino de outra divindade. Que mora no 
rio que tem a cachoeira. Adivinha quem é? Oxum. A mina 
do cara. Eles são considerados como o casal mimimi do 
panteão dos deuses africanos. Onde nossa mãe pode estar 
pelas palavras da preta velha, mãe de santo, não entendi 
muito bem quem conversou com o tio. Mas diz que antes 
deles tornarem-se um casal, o pau quebrava geral. Tipo, 
o casal de orixás tem mitos e lendas que falam de brigas 
fenomenais que dividiam os terrenos e causavam secas, 
desastres, coisas leves. Sabe como é quando um casal lava 
a roupa suja. Enfim, li umas pesquisas aqui e descobri que 
o Pierre Verger, tá ligado quem ele é, né não? Então. Ele 
descobriu que a região da Cabinda é de onde saíram os 
escravos da família da dona do terreiro aí na Pedreira. E 
consecutivamente a avó da sua namorada, Zahi. E olha que 
parada maluca essa. Se somos mesmo filhos de Oxóssi e 
você tá no terreiro de uma das descendentes desta tribo que 
cultua a este orixá, significa que estamos no caminho certo. 
E que esta parada pode ser tudo verdade. Maluuuuuuuuuco. 
Somos demais, mano. Onde já passou pela nossa cabeça 
que íamos viver uma aventura dessas. Vamos pra luta. 
Vamos pra guerra. Vamos libertar nossa mãe e a sua mina. 
Porque somos filhos de um orixá. Uhu!!!

Eu sou assim. Assim que sou!
Beijos no coração.

117 Chamado Chiluango, em Francês é conhecido por Louango ou Shiloango. É 
um rio do Congo, República Democrática do Congo e Angola, sendo o principal 
rio da província de Cabinda.
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Ps.: E tio, segura a parada aí. Sei que não é da sua fé, 
mas o senhor tem de dar oportunidade de Deus se revelar 
no inexplicável e mandar pensamento positivo pra gente. 
Valeu?
Zerbini — O moço elegante, é claro!

Queria revelar ao irmão que havia muito mais do que ele 

imaginava. E, a seu ver, nada soava divertido como ele fazia parecer. 

Chegou a abrir uma caixa de resposta, mas desistiu. Já que o tio lhe 

havia transmitido parte da informação, acreditou ser melhor deixar assim. 

Levantou-se e saiu do banheiro rumo ao barracão.
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VOCÊS SÃO TODOS IGUAIS

Cada um dormiu como pôde. Alguns sentados em bancos, outros 

no chão encolhidos, mas todos abaixo dos olhos incandescentes de Dona 

Senhora. O sono foi fraco, despertador a cada momento. O corpo não 

desligava, nem se entregava à tranquilidade do descanso. Mantinha-se 

aceso como uma lâmpada. A garoa ainda caía fina e cortante na capital 

paulista.

O cheiro do café fresco e reconfortante inundou o terreiro. Maria 

terminava de coá-lo, permitindo que seu odor a envolvesse e a ajudasse 

a pensar. Tramava um plano, mas buscava refletir em cada mínima 

possibilidade dele.

Constatou o que não queria. A subjugação dada por Dona Senhora 

a fazia sofrer, como se ela não fosse uma peça importante de sua família. 

Mas sabia, em seu interior, que detinha artimanhas, o pulo do gato, que 

em conta gotas foi transmitido por vó Conga. E unia toda a sabedoria que 

acumulou em anos de santo para poder achar uma alternativa para sua 

hipótese.

Zahi despertou e a primeira imagem que encontrou foi a de Dona 

Senhora encostada na cumeeira. Ainda de olhos grudados nele. Olhando-o 

como se detalhando cada parte de seu ser. Algo mudou nela. A textura de 

sua pele ainda era sobrenatural, mas os olhos. Eles sim mudaram. Como 

mudou a noite em dia. No lugar de labaredas incendiárias o par de olhos 

cinza de vó Conga incrustava seu rosto: — Será que ela se foi? Pensou 

ele. A voz forte e dominante o revelou que ainda era ela em terra:

— Aproxime-se filho de Oxóssi.

Assim fez, mantendo a distância de seu cajado, não queria levar 

outra chapuletada como a que sentiu queimar sua carne. Ela manteve 
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os olhos nele. Calada. Séria. Carrancuda. Sisuda e analítica. Esticou o 

tronco, apoiando os cotovelos nos joelhos. Como uma preta velha ao dar 

um conselho. Ele afastou-se mais um pouco:

— Não tenha medo. — alertou. — Aproxime-se mais. 

O rapaz respirou fundo. Ajoelhou diante de seus pés. Rompendo 

a barreira da imagem, como uma nuvem que se desgarra de seu grupo, 

formando outra imagem no azul, a entidade esticou a mão e tocou seu rosto. 

Alisou suas bochechas, em um afago de reconhecimento. Contemplava 

o que nunca vira. Impressionada com a mágica da carne que, presa 

aos ossos da face, molda o rosto. Segurando seu queixo, girou-o para a 

esquerda e direita. Endireitou-se novamente na cadeira.

Maria chegou com uma caneca de latão com café e entregou para 

ela. Outra deu a Zahi e ficou um pouco afastada assistindo a cena:

— Desde a separação de àiyé e orum que os homens buscam 

aproximar-se dos deuses. — verteu um grande gole do café fumegante 

boca abaixo. — A maior de todas as dores que esta separação causou 

foram as lutas que os homens travaram entre eles mesmos. Cada um 

acreditando ser mais propenso a encontrar a morada eterna. E, por isso, 

causava dor a si mesmo. Assim foram as guerras, as escravizações e seu 

sangue derramado por àiyé. E o pó guerreou contra o pó. E não contra 

uma força além dele. Como muito de vocês acreditam. — engoliu outro 

gole. Zahi fez o mesmo — Não importa o grupo, o povo ou a nação. — sua 

voz tronou-se mais amena. — Vocês são todos iguais perante os orixás. 

E nós temos acompanhado a tentativa do homem de unir-se ao universo. 

Não pense que não vemos. Enxergamos. Contemplamos o tatear de vocês 

através da crosta de àiyé.

Os filhos de santo foram despertando e servindo-se do café de 

Maria:

— É como se estivessem atrás de uma rendição. Uma brecha 
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que os aproxima de algo maior que vocês, mas não sabem ao certo o 

que é. Judeus, cristãos, religiões de matriz africana, budistas, satanistas, 

alquimistas, taoistas, dharmakaya, brâman e outros tantos que vagam 

em busca do entrelaçamento do mundo espiritual e o terreno, mas não 

conseguem se recordar que, um dia, já foi assim. Querem o novo e não 

se permitem a olhar o antigo que ainda existe e se faz presente. Vocês 

fingem não ver. Colocam a massa física na frente, quando deveriam olhar 

além dela. No que é de verdade essa grande engrenagem que é a vida e 

suas possibilidades na rotação do cosmo.

Aos poucos, ao despertar de seus sonos, os filhos de santo foram 

se pondo atrás de Zahi e ouvindo atentamente as palavras dela, que 

soava mais suave ao continuar. 

— O homem sempre desejou se tornar um com o Universo. Uma 

união plena. E você é essa união. Sua existência e a de seu irmão é um 

passo de uma nova oportunidade para o homem. É a maior aproximação 

e a mais primitiva perfeita união dos seres com os orixás. Por meio disso 

a humanidade não vai descobrir um novo mundo entre matéria e o não 

físico, mas retornar ao que um dia já foi!

Estavam atentos, hipnotizados pelas palavras doces dela, e 

não ouviram o burburinho formando-se no portão, mas a mensageira de 

Irokô, sim!
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A PISADA ERRADA DE BILL

Do meio do jardim, João escutou pancadas fortes e ritmadas no 

metal do portão. Apressou seu passo. E antes que pudesse abri-lo ouviu:

— Sou eu, Marcelo, abre pra mim, gente!

Do meio de uma multidão de fortes flashes, do ensandecido 

barulho das máquinas fotográficas que se lançavam na chuva da manhã, 

surgiu a cabeça de Marcelo. Foi preciso que João usasse a força de seu 

braço para puxar o musculoso rapaz para dentro. Como um parto fórceps 

de doze horas, rompeu aos tropeços Marcelo, dentro do terreiro. João 

ficou apavorado.

— Meu Deus, o que é isso? — assustado.

— Vocês não viram o jornal? — espantado — O terreiro de vó 

Conga está em todos os canais de televisão. 

Entraram no barracão. Marcelo agitado, mas buscando controlar 

sua euforia, o homem alto e forte, com olhos esbugalhados, encarou os 

irmãos de santo, todos ao redor de Dona Senhora e Zahi. 

Marcelo pisou em algo. Não deu atenção e falou com Dona 

Senhora como se se dirigisse a vó Conga:

— Mãezinha, agô, mas a senhora tem de ligar a TV e ver o que 

está acontecendo AGORA — deu ênfase a palavra com um enorme gesto 

de mão — Já foi dito que o conselho de terreiros do Brasil virá aqui por 

causa do sumiço da Ágata. Gente que esteve na festa das aiabás está nos 

jornais desta manhã contando como foi...

Maria ergueu-se. E na sua mente formou-se uma constatação: 

— Temos que achar Ágata, logo!

Marcelo olhou para o chão, encontrou cacos de uma cumbuca 
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de barro queimado que seu calcanhar espatifou. Voltou a não dar 

importância e, com o pé que desfez o feitiço de vó Conga, empurrou os 

destroços para o canto, fora da vista. 

Dona Senhora olhou-o na beirada dos olhos, sem direcionar seu 

rosto, sem movimentar a cabeça. E uma leve irritação e alívio passaram 

por sua face energética: 

— Você, faz um cumprimento educado e depois fale para que 

veio!

— Sem chances com educação nesse momento mãezinha. Agô. 

— passou a frente de Zahi e ajoelhou-se aos pés dela. Apoiando suas 

mãos carinhosas em seu colo. — Agô, mãe, mas a senhora tem que tomar 

alguma providência, estão falando horrores da gente. Um escândalo! Um 

bafo!

Ergueu os longos e másculos braços em um movimento corpóreo 

para ilustrar o tamanho de sua consternação. Dona senhora tocou em 

seus lábios e, como quem dá um nó em uma sacola plástica, uma trouxa 

de roupa, ou um tecido fino, extraiu a voz de Marcelo. 

O homem tentou falar. 

A voz não saiu.

Debateu-se em desespero de boca aberta olhando para os demais. 

Que se mantiveram, para seu espanto, calados e sem movimento. Encarou 

sua mãe de santo, no maior temor que um dia sonhou em ter. Ela, de 

olhos ainda cinzas e calmos, devorava-o e lhe transmitia a mensagem de 

que quem falaria naquele momento era ela e ninguém poderia atrapalhar.

Roseli sentada estava ao lado de Janaína, ergueu-se cautelosa 

como um gato, deu a volta por fora do semicírculo no qual estavam e, 

abraçando o amigo e irmão por trás, o retirou de perto da entidade:

— Vem, Bill! — disse suave em seu ouvido.

Ao reconhecer a irmã, abraçou-a com tanta força como no dia em 
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que incorporou pela primeira vez. E a lembrança de que pode contar com 

o abraço da irmã para acalmar suas emoções surgiu no simples toque de 

pele. Uma cumplicidade que apenas quem é parte integrante do todo que 

é uma comunidade, grupo, uma família de santo, sente e sabe que existe.
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GEORGETH; CHICO PINHAL

Em sua casa, Roseli serviu o irmão com um copo d’água com 

açúcar. Lembrou a ele que vó Conga não estava em terra, mas uma 

entidade que eles não conheciam e que vinha do passado dela:

— É verdade que a gente está na TV, Bill? Mas, falaram o quê?

Marcelo tentou falar, mas sua voz ainda não saia. Ainda com o 

rosto molhado de lágrimas gesticulou para ela ligar a TV. Foi o que ela 

fez:

O presidente da Federação Nacional de Culto 

Afro-brasileiro118, Babalorixá119 João de Lógunède, 

estará na tarde de hoje no centro espírita da zona sul 

de São Paulo. Conhecido como “Casa dos Orixás”. 

A “Casa dos Orixás” possui o título de patrimônio 

histórico no Brasil, na capital paulistana. E foi 

neste terreiro que supostamente um de seus membros 

desapareceu durante um ritual. Tudo aconteceu 

por volta das dezenove horas do domingo passado. 

Durante uma das festas aos deuses africanos, os 

orixás, uma das cerimônias que mais atrai fiéis das 

religiões afro-brasileiras. Uma menina, ainda não 

se sabe o nome, sumiu. As pessoas que estiveram no 

local no momento do ritual e que presenciaram o 

118 Federação Nacional de Culto Afro-brasileiro: O FENACAB têm 5.440 
casas filiadas a nível nacional e internacional, com coordenações em território 
nacional e internacional nos países Portugal, Argentina e Suíça.
119 Babalorixá: É o líder e chefe de um terreiro, em algumas das religiões afro-
brasileiras. É o mesmo que pai-de-santo. O cargo de Babalorixá é igual ao de 
Iyalorixá.
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desaparecimento, afirmam que ela desapareceu como 

vapor. Esta festa era aberta a toda a comunidade. 

Tinham músicas, danças, comidas para aqueles que 

assistiam. Tudo ocorreu ao final da festa num ritual 

aonde os deuses do sexo feminino estavam dançando. 

Esta menina, que desapareceu afirmam ser parente 

da mãe de santo, Maria Conga Altin, mais conhecida 

como vó Conga...

— Mas alguém do terreiro já se pronunciou, 

Nicole?

— Não. Ainda não Georgeth. A poucos 

minutos chegou um membro e tentamos falar com 

ele, mas estava muito agitado, afirmava não saber de 

nada. E que iria ver com a mãe de santo se ela iria 

se pronunciar ou não. Abriram o portão para ele. Era 

um senhor de cor, que também não quis se pronunciar. 

Eles estão trancados lá dentro. Coletamos informações 

com os moradores aqui próximo ao terreiro, o centro 

espírita “Casa dos orixás”. E parece que os filhos de 

santo estão chegando a todo o momento. Acredito 

que para prestar sentimentos para o que aconteceu ou 

se preparando para dar alguma informação. Nicole 

Mattos para o Jornal Bom Dia, São Paulo: A sua 

notícia. É com você Georgeth, Chico Pinhal.

— Obrigada. Nicole Mattos que está em 

frente ao centro espírita “Casa dos orixás”, buscando 

saber mais informações sobre o sumiço dessa menina, 

essa criança, este ser inocente desaparecido durante 

um ritual, que pelo que tudo indica era um ritual de 
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magia negra. É desesperador. Imagine como deve 

estar a mãe dessa criança? Chico Pinhal?

— Verdade, a pessoa vai ao lugar para 

professar sua fé e de repente a filha some como em um 

passe de mágica. Aterrador! E no próximo bloco você 

vai saber quem será a jogador mais sexy dessa copa...

Roseli atônita:

— Bill do céu, o que quê é isso?
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DONA SENHORA LIVRE DE FATO

 Roseli, seguida por Marcelo, entrou no barracão. Ainda estava 

atônita com o que vira no jornal aquela manhã. Procurou por Maria e 

João, por um breve instante esqueceu que Dona Senhora estava em terra. 

A entidade atrás dela apontou para Vitor, Janaína e dois outros filhos de 

santo. Eles aproximaram-se.

Roseli chamou João e Maria no canto.

Janaína, a mando de Dona Senhora, partiu em busca do ebó120. 

Ebó, que a mensageira de Irokô havia mandado ser preparar para Zahi. 

Como ela previa, seria a libertação do pai dele. Os demais permaneceram 

onde estavam. Sentados. Inertes. Como vacas ao mando do boiadeiro. Ela 

nada dizia, nada sobre suas próximas ações. Mas contemplava a atenção 

de todos, que liam em sua face que preparava algo. 

Como uma orca que se ergue sobre as ondas do mar, ergueu-se 

de sua cadeira e seguiu sorrateira e dramática como uma cobra para a 

direção da porta. Os olhares convergiram com mais intensidade para seus atos.

Ninguém em seu caminho.

A passagem estava livre para Dona Senhora.

O feitiço de vó Conga não a prenderia.

Seguia apoiada apenas por seu cajado. E como uma provocação, antes de passar os 

limites entre o barracão e o quintal, olhou para os filhos de santo, que aguardavam no receio ansioso 

seu próximo movimento:

— Vão ficar parados, mesmo? 

E saiu do barracão. 

João, Maria, Zahi, Vitor e Roseli sabiam que aquilo era implicação perigosa 

para eles.

Agora Dona Senhora está livre!

Janaína quase escorregou para trás ao dar de cara com Dona 

120 Ebó: Oferenda ritual, despacho. Do Iorubá ebo, com designação mais 
próxima ao português para sacrifício.
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Senhora no quintal. Parada diante dela, arregalando cada vez mais seus 

olhos ao constatar que ela estava livre, aguardava mais mandos.

Seca como uma palha no deserto escaldante de sol incessante, 

proferiu a guia:

— Aqueles que eu chamei para me ajudar no ebó, venham 

comigo! 

Partiu, esvoaçando em uma agilidade do ziguezaguear do 

caminho como uma caçadora na busca da mais bela ave. Sua roupa 

branca iluminava os troncos ao seu passar. E reta, em um caminho de 

curvas, seguia para depois da lagoa, no exato limite da divisa da mata 

atlântica com o terreiro de vó Conga. 

Parou. Estancou depois da jaqueira e retornou para encará-la 

de frente. Contemplar aquela árvore majestosa à beira da lagoa. Olhou-a 

com força e poder. Emitindo raios de energia que convergiam com a 

planta e retornava para sua emissora. Como quem espera um aceno, mas 

colhe a placidez de um idoso tronco.

Seguiu.

O espanto era a revelação para a saída de Dona Senhora. Depois 

que espalharam a informação sobre o feitiço na porta, Marcelo assumiu 

sua autoria. Maria, magoada e chateada, saiu acompanhada do marido e 

da sobrinha. Roseli bradou para o amigo e irmão:

— Você fez merda, Bill!

Marcelo não tinha como argumentar, não saia voz de sua boca. 

Esforçou-se em mostrar com o corpo o quanto estava triste por ter feito 

aquilo. E, ainda, um alguém, em meio ao muitos presentes no barracão, 

proferiu um cruel...

— Vacilão!

Maria sentia que agora que Dona Senhora estava livre, mais 
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difícil seria encontrar Ágata. Como se em seu interior tivesse a informação 

de que, ao invés de ajudar, Dona Senhora atrapalharia:

— Calma nega, tudo vai dar certo! — João em sua calma, 

buscando a razão na companheira.

— Como Jão? Como, agora com essa mulher solta por aí?

— Confia nos orixás, eles não vão nos desapontar. Você não viu 

agora pouco como a Dona Senhora estava outra. Ensinando, sendo calma 

e compreensiva com a gente...

— Não, Jão, você não está entendendo. Como ela é comigo. É 

diferente. — batia em seus fartos seios.

— Não nega, você está se sentindo como todo mundo aqui. 

Ela parece que quer que todos nós nos sintamos lixo e que não somos 

prestáveis para nada. Mas não podemos deixar quebrar nossa união...

— Pode até ser. — fez uma breve pausa, segurando o braço do 

marido. — Mas eu sinto que tenho de fazer alguma coisa. E sinto mais, 

que vai dar certo. — encarando o marido na busca da cumplicidade — 

É muito arriscado, mas sinto que trará nossa filha de volta. E a mãe do 

Zahi.

— Muito cuidado, nega. Com Dona Senhora, qualquer movimento 

é perigoso!

— Pois é isso, Jão. — andou pelo quarto buscando alinhar seus 

pensamentos. — Ela acha que não sou de nada, mas eu tenho alguns 

truques que minha mãe me passou. — ressaltou. — Não sai daqui! — 

ordenou a João. — Vou chamar a Rose e as meninas pra ajudar a gente.
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GOSTOU DO QUE VIU FILHO DE ODÉ?

Chegando à divisa com a mata, no limite entre a atlântica e 

o terreno da “Casa dos Orixás”, em um ponto onde não se pode ver o 

terreiro de vó Conga, Dona Senhora parou. Um círculo de árvores altas, 

de troncos agressivos e cascas tão ásperas quanto lixas grossas era o 

local escolhido por ela.

Seguida logo atrás por Zahi. Que ofegava com força. Não sabia ao 

certo se pelas árvores, por estar junto à Dona senhora, ou por caminhar 

para um destino incerto. Parou. Subindo e descendo seu tórax na sugação 

do ar, ela o encarou como quem se depara com um bicho putrefato em sua 

decomposição, no mato.

Vitor ajeitou o tambor a uma considerável distância deles. 

Janaína seguiu seu exemplo. Esperaram atentos os comandos de Dona 

senhora.

Os pulmões de Zahi ardiam na busca do ar. Tentava disfarçar, 

mas o temor de que as árvores pudessem cair sobre ele, entrelaçando seus 

galhos e folhas ao seu redor, tragando-o para o chão ao simples tombo 

de uma única árvore, causava-lhe arrepios. E ainda havia o agravante do 

olhar dela, o olhar excruciante de Dona Senhora.

Duas bacias com frutas e legumes foram colocadas aos pés dela. 

Já estavam encharcados da fina chuva gelada que permanecia em cair:

— Tire a camisa. — ordenou. 

O jovem que tremia de frio, molhado, com medo, buscando ar 

em meio aos chuviscos afiados qual navalha estava Zahi de frente a ela.

Ela apanhou com as duas mãos os legumes. Esfregou-os e os 

lambuzou na cara dele, que tentou desvencilhar-se da agressividade 

desviando a face. A mesma coisa fez com as frutas. Depois espalhou pelo 

corpo inteiro, tornando a calça branca uma tela de cores distorcidas. 
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Limpou suas mãos na barra da saia. Voltou a apoiar-se em seu cajado. E, 

na atribuição de seu poder, olhando-o com firmeza, ordenou:

— Ajoelha. — fez uma pausa esperando que ele assim fizesse 

— Agora quero ver a cara do teu pai!

Com as mãos em conchas segurando seu patuá e buscando 

proteger-se contra o frio, Zahi elevou seu pensamento a Ágata. Lembrando 

seu sorriso, sua voz, seus gestos, seus beijos e até no toque suave de seus 

seios em seu tórax. Compreendeu como era feliz estar do lado dela. E 

que, naquele momento, aquilo que estava passando, aquelas angústias, 

amarguras, humilhações traria sua Ágata para seus braços. Ele confiou 

sua vida aos pés de Dona Senhora para que, por meio dela, trouxesse 

Ágata de volta.

— Toca para o rei das matas. — sua voz sibilou em ordem aos 

ogãs.

Mesmo com o couro molhado do tambor, foi possível ouvir seus 

acordes ritmados. Tocaram e cantaram por quase duas horas ininterruptas. 

Cansados repetiam letras, erravam trechos de pontos, estavam ficando 

perdidos e o bom andamento de um ponto em louvor ao orixá estava 

sendo desvirtuado. 

Zahi mantinha-se de olhos fechados, ajoelhado aos pés da 

enviada do núcleo da terra. Sempre pensando em Ágata. Sempre 

prendendo em suas mãos o seu patuá, a sua proteção. Reviveu o dia da 

jaqueira, em que a voz e carinho daquela que ama acalmou sua tensão 

com o seu cantar. 

Quebrando sua imagem de estátua eternizada no mármore, Dona 

Senhora baixou até os ouvidos do rapaz, pronunciou algo inaudível para 

os demais. Vitor e Janaína pararam os toques pelo aceno de mão que 

ela lhes deu. Já não era sem tempo pensou Janaína em sua insolência. 
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Pediu o ogê121, que saíram rápidos das mãos de um dos filhos de santo 

que acompanhavam.

Em posse dos chifres, aconselhou ao rapaz:

— Prenda a respiração.

Uma única batida, estrondosa, escandalosa, que inunda, que 

preenche, que tem força de mover as massas, reverberou pelo espaço da 

mata. Zahi sentiu a batida dos córneos da sola de seus pés até os últimos 

fios de sua nuca. Teve a impressão que seu espírito tivesse sido lançado 

ao espaço e deixado seu corpo ajoelhado no chão imundo da mata. Agora 

era uma estrela voando no firmamento dele mesmo. No seu universo 

interior. No cosmos que era ele. E ele era o cosmos. Num flutuar estelar 

que o elevou acima da carne e lhe apresentou a pequena fresta que há 

para o outro lado. Para o lado que não distingue. Para o não visto, mas que 

existe. E como uma estrela cadente, que queima como uma tocha estelar 

e irradia até o mergulho total em outro corpo, adentrou ele nele mesmo. 

O penetrou forte. Inundando-o. Tudo era vida em Zahi. Do amor para ira. 

E sua ira era a mais intensa. Então sentiu que pode existir algo que iria 

acalmá-lo outra vez, como um dia lhe foi calma e tranquila a vida, como 

a tranquila vida do útero, protegido pelo invólucro do amor maternal. 

Do verdadeiro elixir da vida, o líquido amniótico. Ao olhar os pássaros 

em redor, os sentia por sua pele. A lua escondida pelos raios de sol era 

sentida por ele. O imenso céu, que naquele dia apresentou-se leitoso 

com a chuva, estava dentro dele. Experimentou como se toda a natureza 

em de redor mostrasse a grandeza do mundo por meio de seu verde. E 

121 Ogê: Os chifres remontam a uma lenda sobre o pai Odé Erinlé (uma qualidade 
de Oxóssi) e seu filho Lógunéde (filho de Oxóssi com Oxum). A lenda afirma que 
o pai chamava a seu filho do meio da mata ao toque do ogê (instrumento feito 
de chifre de boi), este emitia um som chamado Olugboohum (significando “o 
senhor escuta minha voz”). Algumas religiões de matrizes africanas utilizam o 
ogê para ajudar na incorporação dos filhos do orixá Oxóssi.
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lágrimas pesadas de desconsolo caíram como uma trombada d’água de 

si. Sentiu-se condenado como um ameaçado de morte. E como um grande 

líder de uma tribo que fora morto ou escravizado com todo o seu exército. 

E morto ressurgiu do esquecimento como um líder quilombola122. 

No momento em que a chuva se dispersava e o céu abria-se 

em um dia claro e limpo; olhou para baixo e viu pelo seu espanto que 

naquele momento era homem. Não estava só sem a camiseta, estava nu. 

Pelado no alto de uma árvore. Seu corpo ainda era magro, mas a partir 

daquele momento brilhou um vigor que o aproximava da imagem de seu 

orixá. A pele pálida, de uma “morenice” mestiça, rendeu-se para um 

marrom acobreado, como se fosse uma imagem em cobre no fulgor do sol. 

Na copa do pinheiro, acocorado como um índio ao tronco, pôde ver toda 

a extensão da mata. E teve a certeza que era apenas uma pequena parte 

do todo que é a natureza.

Como que libertando seu espírito de sua maior elevação espiritual 

constatou a altura que estava. Sentiu o galho balançar. Fechou seu olhar 

para a matéria e abraçou o tronco. Sentindo por todo o corpo nu a textura 

da casca da árvore. Primeiro as bochechas, depois o peito, a barriga, 

o sexo e as nádegas provaram da textura da casaca do pinheiro. Uma 

tranquilidade e segurança correram em suas veias. Desceu tranquilo. 

Como um dócil animal na busca do alimento. Parado. Diante do olhar frio 

de Dona Senhora e dos espantados irmãos de santo, sorriu. Seu primeiro 

sorriso depois do desaparecimento de Ágata. Não soube se era gratidão 

pela libertação que aquela entidade havia lhe proporcionado, ou pelo 

simples respirar aliviado em meio às árvores. Por sua mão, percebeu a 

mudança da tonalidade de sua cor. Sentiu o vigor na sua pele e, ao tragar 

o ar para os seus pulmões, permitiu que uma força se fizesse presente 

122 Quilombola: Designação de habitante de quilombo. Modelo de sociedade 
alternativa à sociedade colonial escravista, bem como seus descendentes nos 
quilombos contemporâneos. 
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em sua existência, como se tocado por um anjo. Estava mais calmo e 

confiante para encontrar Ágata:

— Vista-se! 

Ordenou Dona Senhora e, olhando para os demais, impressionados 

com a transformação do rapaz, não se aperceberam que ela os mandava 

seguir. Bateu palmas para chamá-los a atenção. Palmas estas que soaram 

como pratos de uma bateria dentro de seus tímpanos, causando repulsa 

e ardor:

— Eu disse vamos! — ordenou novamente, sendo atendida 

desta vez.

Voltou-se para Zahi em um sarcasmo que misturava mistério e 

alegria:

— Gostou do que viu, filho de Odé?

Não respondeu a pergunta. E nem mesmo queria pensar no que 

acabara de passar, queria apenas sentir. Ele era apenas sentimento; e não 

uma matéria.
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MARIA: A MÃE AUDACIOSA

Sentados na cama, atentos, ouvidos abertos recebiam de Maria 

um mirabolante plano para trazer Ágata de volta ao convívio de sua 

família. A negra mulher de largos quadris buscava provar por “A mais 

B” que seu plano era certo. Envolveu a todos com o brilho em seu olhar, 

na gana de fazê-los abraçar sua ideia e partirem para uma luta a favor da 

união e contra Dona Senhora.

Zinha, que chegou junta aos filhos de santo invocados por Dona 

Senhora, que é uma das mais antigas do terreiro e por isso detém um 

dos cargos mais importantes na Casa dos Orixás; empolgou-se e Mena 

acompanhou a Iabassé em sua vontade de lutar. Os demais não se 

mostraram confiantes:

— Tia; sei que você tá desesperada para encontrar a Ágata, mas 

a senhora não faz ideia do que aconteceu no cemitério. E tenho dentro 

de mim a certeza que quem mandou aqueles eguns foi ela. — afirmou 

Roseli, buscando o tom mais brando para não desmotivar a tia.

— Mas é por isso que penso que vai dar certo. 

— Como assim? — disse Annie, que até aquele momento achava 

o plano absurdo.

— Quando a Rose disse que ia a Calunga com o Zahi, na mesma 

hora senti que era para ela levar o eruexim. Alguma coisa dentro de mim 

me dizia isso. — olhou para a sobrinha — Por isso, pedi para você levar 

ele. E a Dona Senhora não sabia disso. Ele não ajudou vocês a se livrar 

dos eguns? — não aguardou resposta de Roseli e continuou — E lembra 

que a Dona Senhora até te falou alguma coisa que; “sua Iansã tinha te 

livrado”...

— É verdade Tia... — assumiu Roseli, pensativa.

Rápidos minutos os deixaram abstratos, engolindo e maturando o 
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plano de Maria. Não era de todo absurdo o que a mãe de Ágata propunha, 

concluíram. No entanto era de perigo incalculável, já que se tratava de 

algo que fariam pelas costas da enviada de Irokô. O que ela seria capaz 

se os pegassem na mentira ou contra ela?

Discutiram todas as possibilidades de acerto e de erro. Os riscos 

tornaram-se maiores ao recordarem a liberdade adquirida da guia. Mena 

que estava de vigia na janela, observando quando Dona Senhora voltasse. 

E, concluíram que era um risco que todos estavam dispostos a correr.

Cada um teria sua participação. Em sua maioria era a função de 

distrair Dona Senhora. Prender-lhe a atenção para que não desconfiasse. 

Do canto da porta. Sorrateiro como um gato. Escorregadio como uma 

lagartixa na parede molhada, entrou Marcelo no quarto. Sua sempre e 

escandalosa voz não anunciou sua presença. Um homem alegre privado 

de sua maior alegria: o falar. Um peso que carregaria na lembrança por 

toda a vida. O dia em que tivera a voz arrancada por Dona Senhora. Em 

nenhum sonho incoerente imaginou Marcelo, que ficaria sem sua voz. 

Sem fazer suas piadas, sem cantar suas músicas e sem conversar horas 

a fio.

 Ele não havia sido convidado para aquela reunião secreta. No 

entanto, desejava redimir-se por ter quebrado o feitiço de vó Conga e, 

de lambuja, conquistar a confiança dos irmãos de santo. Ficou atrás da 

porta, ouvindo com atenção de ouro a conversa.

Quando surgiu no meio do quarto, assustou a todos. E, diante dos 

irmãos que o encarava, esticou sua grande mão para Maria, segurando 

a chave de seu carro. Um veículo esportivo rápido, que trabalhou muito 

para comprá-lo. Seu orgulho de consumo, objetivo de vida; O “filhinho do 

papai” como dizia. Naquele momento, ele entregava seu “filhinho” como 

trégua diante da insensatez inocente que cometeu. Era sua contribuição 

para aquele plano.
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AS LEMBRANÇAS DO TIO

Ps.: E tio, segura a parada aí. Sei que não é da sua fé, 

mas o senhor tem de dar oportunidade de Deus se revelar 

no inexplicável e mandar pensamento positivo pra gente. 

Valeu?

Milton releu o fim do e-mail do sobrinho por diversas vezes. 

Falou consigo mesmo, mas desejava que o sobrinho o ouvisse:

— Estou tento segurar a parada, filho, mas tá difícil!

Voltou-se de corpo e alma para a casa vazia. Caminhou com um 

detento preso a uma maça123 até chegar à porta do quarto dos sobrinhos. 

Nas paredes, pôsteres dos times de futebol São Paulo e Palmeiras. As 

camas, uma ao lado da outra e, nas cabeceiras, suas fotos quando eram 

adolescentes emolduradas cada uma em um quadro, um era verde e outro 

vermelho, as cores preferidas dos meninos.

Recordou das brigas pela casa durante a infância. As disputas 

por namoradas na adolescência. As contusões e machucados por causa de 

jogo de bola. Lembrou-se das sujeiras. Meias jogadas na janela, comida 

debaixo da cama, cueca pendurada na cabeceira. A vida e a sujeira dos 

sobrinhos; sentia uma enorme falta de vida.

E agora tudo limpo. Limpo e sem vida. Só o vazio da recordação 

de que um dia por ali passaram dois sobrinhos era sentido. Veio a sua 

mente os cafés da manhã, em disputas para ver quem iria sentado 

na frente do veículo com o tio para ir à escola. Nas tardes, quem iria 

convencê-lo a tirar do jornal e botar em outro programa mais interessante 

123 Maça de Guerra: É uma arma de aparência particularmente ameaçadora. 
Pode ser encontrada na forma de um porrete com uma bola de ferro com muitos 
espetos afiados ou uma bola de ferro presa em uma corrente e atada a um dos 
pés de um detento.
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na TV. Milton sorriu ao rememorar tudo.

Certa vez, acordou de madrugada. Era semana de prova de Zahi. 

Eles já estavam na faculdade. Zahi sempre foi o mais estudioso. Zerbini 

chegou com uma garota e, para não incomodar o irmão, ficou com ela na 

sala. Aproveitou a oportunidade e deliciou-se no corpo da garota, mas 

o tio atrapalhou o esfrega-esfrega. E saiu correndo de vassoura na mão 

atrás do sobrinho e da garota, ambos pelados pela casa, assombrando 

a vizinhança, pelos gritos, que achou serem bandidos. Sorriu. Zerbini 

sempre foi descarado e impetuoso.

Chorou ao rever diante de teus olhos a despedida de Zerbini 

quando ele partiu para África na busca da mãe. O sorriso de confiança 

escancarado na face e a esperança ofertada por Zahi em cumplicidade 

para o plano do irmão. Milton não sabia ao certo quando os sobrinhos, se 

para exibir-se ou o provocar, beijavam seus patuás, erguiam aos céus e 

dizendo entre risos:

— Estamos aos seus cuidados, viu pai!

O tio apertou o interruptor, jogando o quarto dos sobrinhos e suas 

lembranças para o vazio da escuridão.
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O CÉU PAULISTA MARROMZOU 

 De volta ao terreiro, Dona Senhora enxotou a todos no quintal, 

como galinhas soltas no terreno os direcionando para entrarem no 

barracão. Seu objetivo agora era espantar os repórteres do portão da 

“Casa dos Orixás”. Não iria falar com eles. Não se daria ao trabalho de 

lançar suas palavras ao reles pó de àiyé. Já tinha trabalho demais com 

os filhos da casa. 

Apoiada na sua bengala, caminhou pausada e tranquila até o 

meio do quintal como quando estava trancafiada em sua garrafa, e como 

quem admira o tempo ou busca na ociosidade uma ocupação. A garoa 

fina voltou a cair sobre ela e lhe fazia ondulações na face. As pontas 

da saia branca eram de puro barro. O lenço na cabeça todo para trás 

revelava os crespos cabelos trançados de vó Conga, que lutavam para 

libertar-se das amarras. A camiseta branca colada ao corpo, molhada 

pela garoa deixavam a mostra os grandes bicos marrons, dos fartos seios, 

solenemente sentados no largo abdômen da senhora. 

Ergueu seu cajado e, como orientadas por ele, nuvens pesadas 

juntaram-se sobre o terreiro como uma panela de leite que recebe uma 

boa dose de café e passam a ser misturados, em movimentos lentos, mas 

constantes da colher de pau. Essa mistura foi se espalhando céu afora 

marronzando o céu paulistano. A garoa por breves instantes parou. 

Um repórter mais atrevido subiu na base do portão, munido com 

sua máquina fotográfica, estava pronto a bater uma foto do interior do 

terreiro. Não esperava dar de encontro com a figura parada no quintal. 

Duas flâmulas chamejantes em dourado e vermelho que saiam dos olhos 

de Dona Senhora, iam até ele. O homem, por um breve instante, parou 

atônito, sem movimentos. Não teve raciocínio para apertar o botão e 

tirar sua foto. Estava impregnado daquela imagem. Compenetrado com 
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o que via. Hipnotizado, boquiaberto e estupidamente bobo. O olhar da 

entidade, parada de forma assombrosa no quintal, intensificou. Ventos 

sobrecarregados e velozes fizeram-se presentes, acompanhados de raios 

que caiam como fruta madura no chão do bairro de Pedreira. E rajadas 

fortes de raios iluminavam o ar tornando-o incandescente. O homem caiu 

para trás após um grito de pavor. E o temporal fez seu serviço de expulsar 

os repórteres da frente da casa de vó Conga. Inexplicavelmente ou não, 

não houve enchente em São Paulo depois deste temporal. O que é um 

milagre!

O restante do dia passava lento, vagaroso, preguiçoso.

Entre os filhos de santo, um burburinho corria pela transformação 

de Zahi. Nem ele mesmo estava totalmente convencido de sua nova 

forma.

Olhou-se no pequeno espelho do banheiro, 

viu-se, 

mas não se enxergou. 

Encontrou outro Zahi. E depositou nele suas esperanças de 

encontrar sua Ágata e mãe.

Maria aproveitou o dia e intensificou sua campanha em angariar 

mais irmãos de santo para seu plano de libertar Ágata. Estavam prontos 

para a ação. Todos já sabiam o que teriam de fazer. Armados de esperança 

e fé, queriam executar ao simples desvio de olhar de Dona Senhora.
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A FILHA DA CATARINA CRENTE

Em uma das laterais do muro do terreiro dá-se para um terreno 

baldio. E, no meio do lixo, molhada pela rápida enxurrada que desabou 

céu abaixo, estava a filha da Catarina crente. Espremia a face nas 

pequenas lanças do chapiscado de cimento cru do mudo, no esforço 

de lançar seu olhar cada vez mais dentro do terreiro. Atenta a todos os 

movimentos que ocorriam do outro lado.

Passou pela sua íris Maria, Zahi, que estava diferente de quando 

o vira de manhã, passou o Senhor João, aquele gay do Marcelo que 

tinha sumido e voltou, e até sua rival Roseli, aquela asquerosa, como 

a chamava, passou diante de seus olhos emoldurados pelo buraco no 

muro. Somente o homem de seu desejo, Vitor, lindo em sua comcepção, 

não passava.

Ao simples movimentar de uma pele negra dentro do terreiro, ela 

se espremia mais do outro lado no esforço de ver seu amor. Foi quando 

um som, que demorou em perceber que era fala, soou tão interno em seus 

ouvidos que seu corpo inteiro escutou:

— Já conheço você. Mas você não se conhece!

— Tá repreendido em nome do Senhor! — disse sem tirar a face 

colada no muro.

A filha da Catarina crente voltou-se para averiguar se alguém 

a via naquela humilhante ação de bisbilhotar o terreiro de macumba 

da vizinha. Em seu movimento mal calculado e rápido, tombou sobre 

um colchão velho e sujo que estava ao seu lado. Novamente aquele som 

ecoou e a fez pensar que alguém estava com a boca colada em sua orelha, 

mas não viu ninguém em pé ao seu lado, mas sim a figura de Vó Conga 

caminhando em sua direção, mas um pouco distante.

Nada dizia a senhora, nem mexia aquela boca murcha, mas 
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alguma coisa levava a filha da Catarina crente acreditar que viera dela 

o que ouviu. Ergueu-se rápido e permaneceu parada no aguardo da 

aproximação da velha senhora. Preparou sua petulância. Arrancou de 

seu interior um punhado de pedras em forma de palavras e esconjuros 

bem ofensivos para tacar na cara da mulher:

— Dona Maria Conga... — estufando o peito erguendo o queixo 

até riscar o céu.

— Calma, minha filha... — começou Dona Senhora, olhando 

pelo mesmo buraco que se espremia a filha da Catarina crente. — A 

curiosidade é normal entre vocês que desconhecem os mistérios da vida 

de santo. Conseguiu ver o homem que ama?

A moça engoliu seca a pergunta. E não respondeu. Sua arrogância 

foi banhada por um balde d’água tão gelado quanto o olhar de desdém 

da enviada de Irokô.

Fazendo uma força descomunal, Dona Senhora sorriu branda. 

Esforçou-se mais ainda para ter o olhar calmo, tranquilo como o cochilo 

de um bebe recém-nascido, mas pronto a berrar escandalosamente 

no mínimo ruído. Com um sínico ato amigável, mas sentindo um nojo 

extremo, pegou nas mãos da menina e começou a tecer suas teias de 

convencimentos sobre ela:

 — Sabe que você é filha de uma grande guerreira? — não 

aguardou resposta e continuou — Ela fez e faz de tudo para ter o seu amor. 

É como você, que busca saber de tudo o que Vitor gosta para conquistar 

ele, não? –novamente não aguardou palavra — Pois diz a lenda que Obá, 

a sua mãe, era por Xangô como você é por Vitor, apaixonadíssima. Olha, 

menina: Era Oxalá no orum e Xangô na terra para Obá.

Ambas encostaram ao mudo. Como duas amigas íntimas 

conversavam. A filha da Catarina crente sempre atenta, acreditando estar 

diante da bondosa Vó Conga. Cada vez mais envolvente, Dona Senhora 
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atraía a jovem como a terra é atraída pela lua. No bem da verdade, ela 

era uma suculenta e sensual minhoca na ponta de um anzol tão afiado 

que o pequeno peixe, que era a filha da Catarina crente, mordia a isca 

com gosto:

— Foi assim, meu amor. Nossa: como você é uma menina 

linda. — continuou a inescrupulosa carismática Dona Senhora — Vivia 

no palácio de Xangô suas varias mulheres, ele tinha algumas. — com 

desdém — E duas delas eram Oxum e Obá. Ambas sempre disputavam 

a atenção do amado. Obá, sempre atenta à concorrente, buscava imitá-

la e fazer o mesmo que ela fazia ao marido, mas com mais requinte. 

Não é boba, não é? Isso em tudo, nas roupas, nos cuidados da casa, na 

cama, na comida. Em especial na comida. Como Vitor, Xangô é muito 

guloso. Parecem que passam fome. Uma vergonha! — riu a menina, Dona 

Senhora sorriu forçado — Então, queridinha, cansada de ter sempre Obá 

a imitando, um dia Oxum tramou. Disse a ela que cortou as orelhas e 

havia dado ao marido com uma sopa. Obá que via Oxum com um pano 

tapando onde um dia estava a orelha, tratou de ir fazer o mesmo para não 

perder o amor de sua vida. — radiante — Já que a outra foi capaz de 

cortar a própria orelha por amor. Ela também seria. Você não é capaz, se 

souber que o amor da sua vida irá te querer com tanta vontade se você 

fizer algum sacrifício para agradá-lo? 

— Sim. Claro. — respondeu a filha da Catarina crente sem 

medir sua certeza.

— Então. Obá também. Ela é igualzinha a você. E ela também é 

linda como você, fofa! Pense nisso amorzinho. O amor da sua vida está a 

sua espera. E o que você vai fazer? Ficar parada pelos cantos no aguardo 

que ele venha em um cavalo branco até você? Ou você mesma irá montar 

no cavalo e partir em busca dele.

— Isso, vó Conga. Eu vou ser como essa Obá, aí!
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— Você não vai ser ela. Porque você é filha dela. Mas tem por 

obrigação de ser guerreira como sua mãe, tá, meu amor. Agora sai daqui 

antes que alguém veja você bisbilhotando a casa dos outros, queridinha. 

Dá cá um beijo na velha. — Beijaram-se, a menina com mais carinho. 

— Isso, agora vai! 

 — Obrigado, Vó Conga!

— Vai... Vai... Vai logo! — Com desdém.

A filha da Catarina crente saiu correndo para sua casa. Sua 

cabeça estava a mil. Precisava armar um jeito de aproximar-se de 

Vitor como aconteceu naquele baile funk. E, desta vez, iria como uma 

guerreira na guerra do amor. Iria como Obá. Seria como uma das deusas 

do seu homem.
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PARANAPIACABA – LÁ VAMOS NÓS!

Maria, que havia adquirido o hábito de estar sempre atenta aos 
movimentos de Dona Senhora, deu-se conta que a entidade não estava 
por perto. Ao invés de importar-se com a falta da presença dela, partiu 
em busca de seus irmãos de santo para botar seu plano em prática. Era 
a oportunidade que aguardava. Quando reaparecesse, João e Roseli a 
distrairiam, dando-lhe comida. Os outros irmãos tratariam de envolvê-la 
em conversas para não sentir a falta da presença de Zahi, Maria e Vitor.

O carro esporte saiu cantando pneu.
Marcelo e Roseli, no portão, viram quando o carro virou a 

esquina e desejaram que na volta trouxessem Ágata com eles.
Marcelo pensou em seu interior, vendo o “filhinho do papai” 

zarpar nas másculas mãos de Vitor; Partiu Paranapiacaba!
Vitor acelerou com o carro como se corresse do olhar inquisidor 

de Dona Senhora. Estava eufórico:
 — Tem certeza que é mais perto em Paranapiacaba e não em 

Santos?
— A mãe dizia que lá é um campo sagrado fácil de chegar e as 

energias são boas para qualquer trabalho. — Afirmou Maria.
No banco de trás, Zahi roía as unhas. A tensão voltou. E mesmo 

com a mudança de cor da sua pele e a tonalidade vigorada de seus 
músculos, ainda estava envolto na preocupação de encontrar Ágata 
rápido. O mais rápido possível:

— Estrada do Alvarenga... 
Disse Vitor, não na busca de aprovação dos companheiros 

de estrada, mas a traçar a rota em sua mente. Pegou a Estrada do 
Alvarenga direto, serpenteando ruas e alamedas até chegar à Rodovia 
dos Imigrantes que, por mais incrível que parecesse, estava sem trânsito 
naquele momento. Chegaram no encontro da Imigrantes com o Rodoanel. 
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Vitor ficou confuso sobre a direção certa a seguir:
— Devo ir como quem vai para Parelheiros ou sentido Ribeirão 

Pires? — perguntou a Maria.
— Acho que Paranapiacaba não faz parte da represa Billings, 

Vitor. Se a gente for à direção de Parelheiros vamos cair nas nascentes 
da represa. — pensou por alguns minutos — Vai sentido Ribeirão, mas 
quando você chegar ali na Avenida Santo André, vira à esquerda na 
Alfredo e siga como quem vai para Campo Grande.

— Verdade. — recordou o ogã — É o mesmo caminho que a 
gente fez para o ebó da Solange, lembra dela?

— Claro que lembro. — disse sem lembrar-se de verdade.
O foco de atenção de Maria estava no retrovisor. Por ele 

contemplava a face acobreada de Zahi. Que mantinha o olhar inerte no 
espaço. Vazio em sua contemplação, mas preenchido por seu interior:

— Zahi, querido. — chamou com carinho. Como ele permanecia 
perdido em seus pensamentos e não havia respondido, concluiu que 
nada escutava.

— Eu acredito que ele tem a resposta para achar a Gata, mas às 
vezes tenho dúvida também, sabe Vitão? — confidenciou, Maria.

— Sabe Maria. Eu tinha dúvidas também, mas depois de ver o 
que eu vi ele fazer lá na mata... Acredito fielmente que, na hora certa, 
Oxóssi vai piar na cabeça dele e ele vai trazer a Ágata pelos braços. — 
Maria sorriu e fez um carinho no braço dele — Maria. — continuou 
— Foi uma questão de segundos. Ele tirou a roupa, deu um assovio tão 
alto e forte que a gente teve de tapar os ouvidos. E subiu tão rápido no 
pinheiro, mas tão rápido... E o pinheiro era enorme, sabe? Bem grande! 
Aí ele ficou uns minutos lá em cima. Parado. Escondido entre as folhas 
da árvore. Quando a gente percebeu, as outras árvores em volta dele 
estavam cheias de pássaros. Era muito pássaro vindo sei lá de onde. De 
todos os tipos, tamanhos, cores. Muito louco. E, de repente, ele desce de 
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lá com essa cor que ele está agora. Foi show, Maria! Eu acho que ele vai 
achar a Ágata. Tenho certeza que Oxóssi vai dizer pra ele onde ela está, 
ou vai levar ele até onde ela tá. 

— Também quero acreditar nisso. Minha preocupação é outra. 
— fez uma pequena pausa — Tomara que a Dona Senhora não sinta a 
nossa falta. Imagina? A gente voltando e ela no portão com a cinta de 
couro da vó Conga pra dar na gente? —  sorriu como criança travessa.

— Mas sabe que eu estava pensando uma coisa? 
— O que?
— Lá na mata, o carinha aí perguntou se o ebó ia ajudar a achar 

a Ágata e a mãe dele...
— E ela? — referindo-se a Dona Senhora e com cara de nojo.
— Ela disse que só iriam encontrar as duas quando ela quisesse.
— É uma porta de tão grosseira ela, não?
Estavam no cruzamento da Avenida Forde com a Kiko de 

Oliveira. Em segundos, entraram na cidade de Paranapiacaba. Passaram 
em frente aos chalés. Pararam. Maria saiu do carro. Olhou para o tempo 
se fechando, pensou no percurso de barro. E decidiu:

— Vitor. Deixa o carro na estrada que leva para a cachoeira da 
“Fumaça”. — Justificando. — Porque a gente vai na trilha do “Poço 
Formoso”124 que é mais perto.

Descerram do carro. Ainda era possível ver a vila de 
Paranapiacaba, mesmo com o carro bem dentro da mata e sobre a trilha.

Gastaram uma hora e vinte minutos para chegar a Paranapiacaba 
e, em trinta minutos, estavam no espelho d’água no “Poço Formoso”. 
Maria voltou-se para Zahi, confiante nele:

— Agora é a sua vez, Zahi.

124 O Poço Formoso é uma piscina natural de águas cristalinas, seguindo a 
Serra do Mar. Localizado próximo à Vila de Paranapiacaba, cerca de 40 km da 
capital paulista. Sua trilha começa no cemitério da Vila e termina no próprio 
Poço Formoso.
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UM RIO AFRICANO CHAMADO CHILUANGO

O celular de Milton apitou uma mensagem. Era Zerbini. Leu. E, 

como um tiro no meio de sua testa, recebeu a mensagem:

Achei a mamãe! E sim ela está presa dentro do Chiluango125. 

E tio, é tudo verdade. Zahi você também mudou?

Milton ficou eufórico.

Confuso.

Triste.

Feliz.

Não sabia o que pensar direito. Ligou para Zahi, mas o telefone 

não foi atendido. Tentou ligar para Zerbini, mas a chamada internacional 

não era completada. Pegou-se em uma oração. Esforçando-se para 

manter sua comunicação com seu Deus, mas a mensagem de Zerbini 

ainda povoava sua mente: 

Achei a mamãe! — leu de novo.

Achei a mamãe! — repetiu em voz baixa.

Achou a minha irmã! — pensou.

Como assim achou a Lucia? Questionou-se Milton. Desejava 

mais detalhes, mais. O sobrinho havia encontrado a mãe como? Era 

125 O Chiluango (em francês é conhecido por Louango ou Shiloango) é um rio 
do Congo, República Democratica do Congo e Angola, sendo o principal rio da 
província de Cabinda. Com uma bacia hidrográfica que se estende por 5.170 
km², o Chiluango nasce no Congo (Congo-Brazaville), servindo de fronteira 
entre este e a República Democrática do Congo (Congo-Kinshasa) e entre esta e 
Angola – província de Cabinda –, acabando por penetrar nesta província.
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o corpo dela? Estava viva? De que forma chegou até ela? Milhares de 

perguntas o envolveram e ele não pode concluir sua oração. 

Voltou-se pra o celular:

E sim ela está presa dentro do Chiluango.

Presa no Chiluango? O rio? Soava como um assombro pensar que 

seu irmã estava enclausurada, submersa em águas de um rio africano. 

Presa no Chiluango? Asfixiante. Presa no Chiluango? Angustiante. Presa 

no Chiluango? Sufocante. Presa no Chiluango? Presa no Chiluango? 

Presa no Chiluango?... 

Estava tonto de tanto olhar para o celular. Os olhos arderam 

diante da luminosidade artificial. Buscou refletir mais nas rápidas e 

inquietantes palavras de Zerbini.

E sim ela está presa dentro do Chiluango. E tio, é tudo 

verdade.

E tio, é tudo verdade.

E tio, é tudo verdade.

E tio, é tudo verdade. — ecoou no mente de Milton.

Isso só tinha um significado. Que de verdade Lucia, sua irmã 

estava presa dentro de um rio. E era o tal do Chiluango como afirmou o 

sobrinho:

— É verdade!

Milton repetiu para si mesmo. Ainda na corda bamba do acreditar 

e do ter dúvidas. E decidiu compreender que se sua irmã estava mesmo 

presa dentro do rio:

— Espera. — disse baixo para que ele mesmo não escutasse o 



227

que dizia e pensava. 

Se ela era a sereia na caixa d’água como afirmou Vó Conga; seus 

sobrinhos são filhos de um orixá. E se são filhos de um orixá, então são:

— Orixá! Eles são isso?

Perguntou com o medo de que sua mente lhe respondesse. Não 

queria responder, mas sabia que deveria entender, compreender, chegar 

a uma conclusão.

Não tinha a completude se a frase que acabara de pronunciar 

para ele e para os móveis era sua verdadeira compreensão dos fatos. No 

fundo de seu ser, Milton acreditava que teria de acreditar e que nada disso 

para si era verdade. Entretanto, as descobertas de Zerbini mudavam o 

jogo dos fatos que sua cabeça preparou. Sua irmã estava mesmo dentro 

de um rio, viva ou morta, independente. A mãe de santo acertou nisso. 

E se seus sobrinhos são mesmo filhos de um orixá. Significa que é tudo 

verdade! E:

— Eles existem! Eles existem! Meu Deus! — disse em voz alta 

e com medo.

Milton tornou-se a confusão humana em pessoa. O descarrilamento 

de suas crenças colidia com as novas descobertas, fazendo seu câncer 

contorcer-se em seu interior. Quando soube do diagnóstico, se negou a 

concluir o tratamento. E afirmava para si: 

— Deus mandou, se ele quiser ele tira!

Mas e agora que, talvez, não sabia ao certo, mas se os orixás 

existem mesmo, se é tudo verdade, ele estaria adorando ao vento? Será 

que mesmo assim os orixás aceitavam a oração dele, mesmo afirmando 

que eles não existem? Que são artimanhas demoníacas na luta pela alma 

humana? 

A dor tornou-se mais forte, fazendo o homem curvar-se sobre o 

abdômen. 
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Um gosto ácido e nodoso pousou em sua língua. 

Cuspiu na mão e constatou que era sangue. 

O assombro da proximidade da morte pousou como um urubu 

em seu ombro. 

Olhou para o celular ainda aberto na mensagem de Zerbini.

Zahi você também mudou?

 Como assim mudou?

A sala da casa de Milton girou em seu eixo. 

As vistas tornaram-se escuras. E o ar ficou escasso.
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DO OUTRO LADO DO POÇO FORMOSO

 Das pedras, vestidas de verdes dos musgos, vertia uma renda de 

água cristalina. Estendia-se em seu deitar de piscina natural, formando 

uma vitrine, expondo o cascalho, a madeira, as folhas em decomposição 

e mais pedras no raso solo do “Poço Formoso”. A umidade era sentida no 

peso do ar e no verde das folhas a uma intensidade de aquarela. Maria 

apoiou suas mãos nas costas de Zahi e, carinhosamente como uma mãe, 

o fez entrar nas águas do “Poço Formoso”. Ao primeiro passo, sentiu o 

gelo subir da planta dos pés e estancar no joelho, o limite da piscina. Não 

vendo nenhuma queda d’água estrondosa, como formou em sua mente 

que deveria ser a morada de Oxum, estranhou:

— Agora é a sua vez, Zahi. — disse ela com carinho.

— Aqui? — incrédulo.

Maria pediu a Vitor que cantasse para a rainha das águas doces:

— Na nossa religião Zahi, existem vários elementos que são 

utilizados para nos aproximar dos nossos guias. Elementos que os 

representam ou representam a nossa relação com eles. Mas existe algo 

simples que nos une. Que nos aproxima aos nossos guias...

Zahi ainda não compreendia o que Maria queria que fizesse. 

Ela mesma não tinha a completa certeza se aquilo que imaginava era de 

verdade uma opção. Mas recordava as palavras de vó Conga e buscava 

em seu interior reproduzir e sentir como quando foi ensinada:

— A reza. O abrir seu coração. O expor sua alma ao guia. 

— Quer que eu reze?

— Não. Proponho que você converse com seu pai. Com Oxum. 

Você está no campo sagrado deles. Você está em dois dos tronos divinos 

do sagrado126. Este é o momento de você se abrir...

126 Os Sete Tronos Divinos, ou Setenário Sagrado da Umbanda, dão sustentação 
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— Mas eu não sei o que fazer? Maria? — com medo e perdido.

— Zahi. Os orixás já te conhecem antes mesmo da menor 

partícula de você existir. Eles precisam apenas escutar você falar com 

eles e demonstrar que quer ouvi-los. Eles falam com a gente. Pode 

acreditar...

— Eu acredito! — Confirmando com o olhar sua certeza.

— Então... Eu e o Vitor vamos ficar aqui louvando a Oxum e 

Oxóssi e você conversa com eles. Peça ajuda para acharmos a Ágata e 

sua mãe. Da voz rouca do ogã ecoou:

Oromi Mayor, Oromi Mayor

Oromi Mayor, Oromi Mayor…

 Acrescentou Maria seu louvor à deusa das águas doces. O 

jovem filho de Oxóssi respirou o ar frio do “Poço Formoso”, buscou a 

tranquilidade do som da água que escorria pelas pedras. Prestou atenção 

no vento que assoviava ao passar pelas folhas pendentes nos galhos 

ao seu redor. Fechou os olhos de forma suave, como quem busca na 

tranquilidade de um dia de trabalho o merecido descanso. E concentrou-

se no canto.

Oromi Mayor Iabadô ieieo 

Oromi Mayor, Oromi Mayor 

à vida, por meio de sete qualidades divinas que originam os sete elementos 
formadores principais, de onde retiramos tudo que necessitamos para viver 
e evoluir: “Deus fornece o solo (terra), a umidade (água), o calor (fogo), o 
oxigênio (ar), a fertilidade (minerais), as sementes (vegetais) e os processos 
genéticos (cristais)”. Essas sete essências fundamentam as sete linhas de 
Umbanda, originam os sete sentidos da vida e explicam as qualidades, atributos 
e atribuições das divindades que as regem: Fé, Amor, Conhecimento, Justiça, 
Ordem, Evolução e Geração. 
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Oromi Mayor Iabadô ieieo…

Pensou em Ágata. Recordou seu sorriso. E nele se prendeu. 

Como quem se prende em uma esperança que se mostra vacilante, mas o 

faz acreditar no ato de desespero que tudo ficará bem:

— Eu não sou nada diante da sua majestade, pai. — começou. 

— Mãe Oxum, eu sou menos que as pequenas pedras de seu rio. Sou 

menos importante que as folhas que ocupam o menor espaço de sua 

mata, deus Oxóssi. Mas se vocês me acharem merecedor serei o maior 

de todos os servos dos orixás. — abriu os olhos e os braços em gratidão 

— Eu não peço apenas por mim, por minha vontade, mas peço pelo amor 

daqueles que sofrem. 

Maria vertia lágrimas de alegria e um arrepio cruzou seu 

corpo. Percebeu que seu plano poderia dar certo. Zahi superava suas 

expectativas ao falar com os orixás. E teve certeza: “Eles estavam ali’, 

cochichou para Vitor entre sorriso. Vitor também sentira o conhecido 

arrepio da presença deles. Sentiu uma paz momentânea. Entretanto, 

algo soou estranho no ar. Algo que não tinha compreensão, mas havia 

algo de perigoso ali. Seu interior, sua intuição, seu pai Xangô o estava 

avisando. Buscou nos olhos de Maria se sentia o mesmo. Parou seu louvor 

e caminhou em direção a Zahi, Maria o seguiu:

— Por favor, mãe, pai. Se for digno me mostre o que tenho 

de fazer, revele a vontade... — implorou o jovem dentro da piscina da 

límpida água. 

— Zahi! — chamou Vitor. — Olhe para os seus pés — pediu 

apontando com o dedo.

Nas transparentes águas do “Poço Formoso”, aos seus pés, 

Zahi enxergou sua mãe. Como se lembrava dela. Sorridente de lábios 

vermelhos e grandes olhos verdes cintilando para ele. Não pode conter e 
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as lágrimas, que se misturam as águas doces:

E vem o sol

E vem a lua

E vem meu Boi Janeiro passeando pela rua

Quem foi que disse que Janeiro não saía? 

Janeiro tá na rua com prazer e alegria...

  Não foi preciso que ela cantasse a segunda estrofe da canção de 

ninar para que tivesse a certeza que era ela. Voltou-se rápido para Maria:

— Você está ouvindo também? — Queria ter certeza que era 

real.

— Tô, Zahi. — respondeu confirmando e chorando em alegria.

— E vendo também. — completou Vitor — Oxum é maravilhosa 

cara, ela permitiu que você visse através de suas águas a sua mãe que 

está a quilômetros de distância.

E vem o sol

E vem a lua

E vem meu Boi Fevereiro passeando pela rua

Quem foi que disse que Fevereiro não saía?

Fevereiro tá na rua com prazer e alegria...

A materialização espelhada nas águas de Oxum foi sacudida pelo 

tombar de joelhos de Zahi. Esperou até a imagem ficar nítida. E voltou a 

enxergar. Estava ela inteira. Como sempre esteve em seus sonhos. Como 

quando achou que jamais poderia ver seu sorriso e esforçava-se para 

recordar como era. Contemplar seu rosto como um dia contemplou na 

infância e descobriu pelas irregularidades da face que é o ser que mais 
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ama na vida. Que poderia ser torturado e sofresse ameaça de morte, fome 

e frio, mas jamais esqueceria aquele rosto e sorriso. Era sua mãe:

— Mãe. Mãe. Mãe. Eu sempre soube que ia te ver outra vez! 

E mais lágrimas de sufocar a fala se fizeram presentes. Naquele 

momento, a saudade se desfez no desejo de abraçar. Na vontade de colher 

o beijo em mel que só uma geradora da vida pode dar. Queria o corpo 

colado ao dele para recordar como é estar envolto em nuvem.

— Vem, Mãe. — Outra voz soou de dentro do rio.

Zahi olhou mais fundo no espelho d’água, como um Narciso a 

contemplar a própria beleza, achou que seu reflexo formava-se atrás da 

imagem da mãe. Depois de mais atenção, a pequena cicatriz no canto 

da boca o revelou. Era seu irmão. Sua cor também mudara. Seu tônus 

muscular também mudou. Os dois estavam iguais como quando nasceram. 

— Zerbini?

O irmão não o respondeu. Estava com a mão esticada quase 

gritando:

 — Vem, mãe! Vem...

— Zerbini!!! — chamou mais alto, olhava para a mãe e para o 

irmão — Zerbini você está me ouvindo, mano!? 

A imagem de sua mãe agitou-se aterrorizada diante de seus 

olhos. Suas mãos mandavam que Zahi saísse dali, corresse o mais que 

pudesse. Por de trás dela Zerbini puxava com todas as suas forças. Um 

sentimento de perigo soou na nuca dele e, antes que pudesse reagir, 

erguendo-se como uma naja cuspidora de veneno, primeiro a cabeça 

seguida de um braço. Parte do corpo dentro da água e parte fora estava 

Dona Senhora a sua frente. Ela o agarrou pelo pescoço e o puxou para 

dentro da água, mas antes de desaparecer com Zahi para dentro do “Poço 

Formoso”, esbravejou furiosa como uma leoa:

— Só quando eu quiser. Eu disse!
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OS ÚLTIMOS ACORDES DA MÚSICA DE MILTON

 A sala da casa de Milton girou em seu eixo. As vistas tornaram-

se escuras, e o ar ficou escasso. Como uma música que inicia fraca, 

baixa, quase inaudível soou em Milton, anunciando que sua vida estava 

a caminho do caminho do fim. A dor tornou-se maior a cada movimento. 

A música da vida de Milton soava-lhe como uma melodia 

irregular entre instrumentos clássicos e contemporâneos que não se 

entendiam até preenchê-lo por completo. Se tivesse de morrer não queria 

morrer ali, na sala, abandonado e jogado como um brinquedo que não 

presta mais.

Corcunda, dobrado em seus joelhos, com o abdômen colado a 

coluna na busca de evitar a dor, arrastou seu caminhar até o quarto. E a 

cada arrastada da sandália de couro sentia um pouco de si esvair para 

um infinito que desconhecia. 

Sua música tomou corpo, elevou-se ao seu ser e pode ouvi-la 

com tranquilidade na caixa acústica que era seu crânio. Um ritmado de 

acordes de guitarra com violão caipira fazia a base de sua existência. 

Mas era possível distinguir um violino e uma flauta doce costurando os 

tons alaranjados da guitarra. Em meio ao solo do violão caipira, tambores 

soaram fortes. Recordando as dúvidas de sua existência. Sorriu. Milton 

sorriu. Diante da morte ele sorriu:

— Eu vou morrer com essa incerteza? Você vai fazer isso comigo, 

pai?

Não Milton. Esta é a dúvida que todos carregam e mesmo que os 

orixás, que Deus, que os deuses egípcios, que Buda, que Jesus ou outro 

deus venha em glória e esplendor afirmar sua existência, o homem ainda 

se questionará. E terá dúvidas. 

— Eu vou morrer com essa incerteza? — amargo.
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A melodia tornou-se ensurdecedora como uma apresentação de 

rock no Estádio do Morumbi. Apoiado na porta de seu quarto, buscando 

o equilíbrio para não precipitar-se ao chão. Olhava sua cama. O som 

tornou-se ainda mais alto, colidindo com a dor do abdômen. Era o som e 

a dor dominando o homem. Como fúria e ódio encontrando-se em um só 

ser. Lançou as mãos para os ouvidos, retirando-se do equilíbrio. Ao som 

de sua música tombou.

Tentou segurar-se na colcha da cama. Mas os braços não tiveram 

forças para erguer seu corpo e a colcha deslizou sobre o colchão, jogando-o 

ao solo. Em um último sufoco deitou-se. O estômago embrulhou. Os 

ouvidos zuniram. Os músculos tremeram. O medo chegou.

Ao final da música de Milton era possível ouvir um 

violão caipira formando a base de sua música, mas um tambor 

dava o compasso de seus últimos minutos. A falência múltipla 

dos órgãos completou a orquestração da morte do senhor Milton. 
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SALVE O REI DO BATÁ: XANGÔ

— ZAHI! — gritou Maria em desespero para as águas do “Poço 

Formoso” — E agora Vitor, o que a gente faz? Oxalá meu pai, nos socorre. 

— Calma Maria. Calma... — tentando ele mesmo se acalmar — 

Vamos esperar um pouco e ver o que acontece.

A água do “Poço Formoso” voltou a se acalmar, mas nada 

revelava para eles. Cinco minutos. Dez minutos. Quinze minutos. Vinte 

minutos. Nada aconteceu. Pessoas passaram pela trilha seguindo para 

o Mirante e Vitor com Maria continuavam sentados diante das águas de 

“Poço Formoso” na espera de Zahi e Dona Senhora.

Cansados de esperar resolveram agir. Vitor correu ao carro na 

busca do oxê127 de Xangô. Maria preparou a terra e as pedras próximas 

ao “Poço Formoso”, consagrou ao deus do trovão, rezou e, no término de 

sua reza, Vitor chegou trazendo o instrumento de seu pai:

— Você tem certeza, Maria? — buscando confiança.

— Certeza nunca se tem Vitor. Mas...

— Se a gente clamar pela justiça de Xangô e essa justiça se 

voltar contra nós... — queria o homem saber.

— Se isso acontecer é porque fomos merecedores. Só isso! Ele é 

o senhor da justiça. E estamos buscando o que é justo. 

Vitor estava atemorizado. Uma leve tremedeira dominava seu 

ser. Buscou forças e coragem. Seu medo crescia mais pelo enfrentamento 

que poderia ter com Dona Senhora e não com a justiça de Xangô:

— Vai Vitor. Rápido. — ordenou impaciente Maria.

Segurando o oxê com as duas mãos, apontou para as rochas. De 

olhos bem abertos, voltou-se para Maria:

127 Oxê:  Do Iorubá Osé. Machado de dois gumes com cortes laterais feitos e 
esculpidos em madeira ou metal. Símbolo de Xangô.
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— Vai meu irmão. Xangô vai ter ouvir. — Incentivou-o.

— Eu clamo pela justiça de Xangô. Eu convoco o orixá dos 

trovões, da justiça, da virilidade, do fogo. Guerreiro Xangô, justiceiro pai, 

bruxo vingativo, Xangô. Eu te peço faça a sua justiça contra os injustos...

O céu abrochou em si mesmo. Veias de raios serpentearam o 

céu.

— Continua Vitor! — Clamou Maria, envolvida pela ventania 

que se formava.

— Eu clamo ao rei do batá128... XANGÔ! — gritou em poder.

O oxê voou das mãos de Vitor e entrou na água do “Poço 

Formoso”. Uma euforia infantil corroeu os dois diante das águas que 

não se agitaram. Nada acontecia. Atrás da pura água viam apenas o solo 

do poço. Maria preparava-se para entrar em desespero. Quando algo foi 

lançado para fora do “Poço Formoso” e bateu violentamente nas árvores:

— CORRE VITOR. CORRE MARIA. — era Zahi que segurava 

o oxê do senhor da justiça e corria em direção ao carro.

Os dois irmãos seguiram, chegaram ao veículo partiram a toda 

velocidade, ao comando de Zahi:

— O que foi Zahi? O que aconteceu? — quis saber Maria, 

afobada.

— Dona Senhora ficou presa lá dentro...

— E sua mãe, seu irmão? — perguntou Vitor.

— Estão bem. Vi minha mãe junto ao Zerbini, mas...

— E a Ágata? — esperançosa Maria.

Zahi somente balançou a cabeça negativamente. 

— Mas estamos no caminho certo. Sua mãe já apareceu? Não 

128 Batá: Na África bàtá designa um tambor empregado nos cultos de Xangô. 
É um tambor horizontal, formado por uma caixa de ressonância (geralmente um 
cilindro de madeira) coberta com couro nas duas extremidades, sendo um dos 
lados maior que o outro. 
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apareceu? — afirmava, na esperança de que sua filha surgisse como 

surgiu Lucia.

— Acho que sim. Ela está com o meu irmão. Que está igual 

a mim. — surpreso — Então, o que está acontecendo comigo está 

acontecendo com ele? Digo...

— Não sei Zahi. Tudo sobre vocês ainda é um mistério.

— Mas e a bruxa velha? — indagou Vitor ao fazer uma curva 

fechada.

— Ela tentou me segurar. Me deixou ver minha mãe com meu 

irmão indo embora, mas não me soltava. Ficava lá com aquelas bolas de 

fogo olhando pra mim. Foi aí que a espada, cajado, esse...

— Oxê! — disse Vitor com autoridade.

— Isso. — levantou Zahi mostrando o objeto — Apareceu e me 

acertou nas costas. Eu segurei e ele me puxou de volta para onde vocês 

estavam. — Olhou para trás na busca de encontrar as labaredas oculares 

da mensageira de Irokô.

Vitor acelerou mais. Maria apertou mais forte o cinto de 

segurança.
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A SAGACIDADE DA ENVIADA DE ÌROKÒ

 Vitor estacionou o carro de qualquer jeito em frente ao portão. 

Do outro lado da rua, olhando-o com sempre, de olhos de pidona estava a 

filha da Catarina crente. Por um breve instante, percebeu que algo mudara 

nela. Não se prendeu àquela visão e correu junto aos companheiros para 

dentro do terreiro. 

Os três entraram no barracão com a máxima cautela e um 

silêncio de atenção os recebeu à porta. Lá estava ela, altiva, dominadora, 

intocável Dona Senhora sentada em sua cadeira. Conversando com os 

filhos da casa como se nada houvesse acontecido. Roseli, deitada no colo 

de Marcelo, de olhar abobalhado, nada enxergava. Dos lábios grossos 

escorria uma espessa baba e o corpo atrofiado nele mesmo. 

Maria sentou ao mando de Dona Senhora. Vitor foi ao encontro 

da mulher e, não compreendendo, indagou Marcelo, que nada pode 

responder pela falta da voz. Mas apontou para Dona Senhora no alto de 

sua amargura:

— Rose. — chamou Vitor — ROSE!

— Ela não vai te ouvir filho de Xangô. — preponderou Dona 

Senhora. — Está presa dentro dela mesma. Quem sabe assim consegue 

pensar melhor em sua vida e mudar um pouco suas atitudes. E falar 

menos, é claro!

— Rose. — disse ele baixinho, colando sua testa a testa da débil 

Roseli.

— Porque não tenta libertar ela com a ajuda de seu pai. — disse 

sarcástica, mas impenetrável em sua imagem fria.

Vitor limitou-se em permanecer de costas para ela, abraçando e 

afagando em seus musculosos braços a mulher que ama. 

— CHEGA. — explodiu Zahi — CHEGA! — gritou enfurecido 
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de ódio — Você é uma sombra amarga que nos rodeia. Não está ajudando 

a encontrar a Ágata coisa nenhuma... PORRA!

— E aquela está? — apontou de forma furiosa para Maria — 

Essa insuportável que eu deveria ter devolvido a àiyé no dia em que veio 

para este plano...

— Nós tentamos. Ao menos nós tentamos. Você se coloca em 

sua superioridade de ser extraterreno, mas na verdade não passa de 

uma subordinada de Irokô. Uma escrava de seus mando... — Zahi em 

autoridade, seus olhos brilhavam e uma incandescente luz verde por 

detrás de seus olhos castanhos tomaram vida.  

— Abaixe o seu tom, filho de Oxóssi. Abusado como seu PAI — 

berrou Dona senhora e seus olhos faiscaram.

Todos ficaram atônitos diante da atitude dele. Seu falar com 

autoridade com Dona Senhora a desconcertou. E ficou visível que havia 

tocado em algo perturbador para ela. Zahi saiu do barracão. Ela ergueu-

se impetuosa pela afronta:

— Não ouse me dar as costas... Eu sou a mensageira de IROKÔ.

— E eu sou filho do rei das matas. Eu. Eu sou a águia do meu 

pai orixá. Eu sou filho de Oxóssi. — Saiu batendo o pé em direção à 

Jaqueira.

Dona senhora voltou a sentar-se em sua cadeira. E como se nada 

a perturbasse, iniciou seu discurso da forma mais didática que encontrou:

— Onde estávamos? É... Pois bem... Um bom e verdadeiro filho 

de santo não basta trajes e a configuração física para defini-lo. Seus 

gostos e lugares que ocupa. Modos de o filho de santo ser filho de santo. 

Todo filho de santo é, acima de tudo, filho de santo. Óbvio. E não dos 

homens. Saibam disso. Da mãe ou do pai de santo, mas do santo. Você 

não se descobre filho de santo. Toma o seu lugar, porque você sempre foi 

filho de santo. Então existem certas regras que precisam ser relembradas 
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e seguidas. 

Fez uma breve pausa. Olhou para o tempo. Sentiu o ar ao seu 

redor e ficou a espreita, como se ouvindo algo que tanto esperava:

— Não sei por que, mas vocês adoram esquecer as regras. Por 

exemplo, quando você chega à casa de santo. Ir direto para a cozinha 

beber um copo de água para esfriar o corpo da rua, sem fazer paradas, 

não falar com ninguém para bater papo e colocar a fofoca em dia; tomar 

a benção a TODOS — pronunciou com ênfase — os seus irmãos, sendo 

mais velhos ou mais novos. Independente de você gostar ou não daquela 

pessoa. Entenderam? — Não aguardou resposta. — Agora sim, caso não 

haja nada em que se possa ajudar; que acho impossível, pois em uma 

casa de santo sempre tem algo a ser feito! Depois, pode ir colocar seu 

tricô em dia. Fofocar e falar mal de vocês mesmos como o ser humano 

gosta de fazer. E mais uma coisa, ficou cansado depois da festa? Nada 

de ir pegando sua bolsa e ir saindo de fininho. Lembre-se da limpeza 

do barracão. — Sorriu para si mesma. — O filho de santo deve estar 

relativamente contente consigo, afinal, está adorando a deuses que fazem 

parte da sua vida e não a outro homem. Se é que me entendem. O bom 

filho de santo...

Roseli começou a assoviar como que buscando comunicar-se 

com os demais. Seu corpo debatia-se nos braços de Vitor. E seu assovio 

era alto e longo.
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ÀPAÒKÁ, ÌYÁMI OSÒRÒNGÀ: A JAQUEIRA

Como uma águia de penas brancas que pousa na copa de uma 

árvore, pousou Zahi:

— Eu sou a águia de meu pai Oxóssi!

Repetiu para si mesmo. Sentado a uma boa distância da jaqueira 

e próximo ao lago esperando a noite chegar. Não se aproximou da árvore. 

Ficou distante. Olhando-a de longe. Contemplando a calma e mansidão 

da lagoa. Não chorou. Mas sentiu seu espírito pesar. E a ira tomou seu 

corpo. Precisava de mudança. Mais mudança. Já havia mudado, mas seu 

interior ainda preservava algo que ele tinha de renovar.

E como uma águia velha, que precisa tomar a maior decisão de 

sua vida; deixar-se morrer — pelo bico que cresce até perfurar o peito, 

o alongar e curvar-se das unhas que a impedem de alimentar-se e a pena 

das asas velhas que impedem de voar — ou enfrentar com valentia um 

doloroso processo de renovação. A destruição da velha águia, que bate 

violentamente o bico à rocha até que seja arrancado da carne. Ao nascer 

de um novo bico extraí as velhas unhas, quando elas despontam novas, 

retira as inutilizadas penas. Renascida aos cinco meses deste longo 

processo de se fazer nova águia, sai em seu voo de renovação. Pronta 

para mais um longo processo de vida.

Ele queria ser esta renovadora águia, mas como? Seu corpo 

estava renovado, seu semblante era de um novo Zahi. Entretanto, a dor 

ainda estava presente nele. A dor da ausência. Da carência, do desejo de 

ter e não saber como alcançar:

— Ágata...

Pronunciou. Um sussurro audível apenas porque foi pronunciado 

para si. Sua mente não se abria, não encontrava a forma de trazer sua 

amada do outro lado, do lado que não se vê, do lado que nem sabe se 
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existe, do lado que a dúvida paira com vigor e reina na mente humana. 

O despertar de consciência é um processo de dor lancinante que 

não corta a carne, mas ilumina a alma como o fogo que ilumina o ferro. 

Em meio a esta escuridão, precisava de uma luz, uma claridade que 

rompesse sua ignorância da matéria e revelasse o que o véu entre àiyé e 

orum esconde:

— Não posso aceitar que nada pode ser feito. Não posso crer que 

me deixaram chegar até aqui sem ter uma resposta de verdade. Eu quero 

respostas. Eu quero...

Fechou os punhos no ardor de sua cólera, pressionando sua 

carne até os ossos da mão estralarem. Lembrou-se de tudo o que viveu 

até ali. Lembrou-se de quando era uma criança, da mãe e do irmão:

— Um presente do pai de vocês! Ele é sua proteção.

Buscou na memória o olhar da mãe, que em seu amor e fé 

presenteou os filhos com o patuá de proteção. Confiança que depositava 

naquele objeto que, por sua vez, foi transmitida aos filhos.

— O que me adianta esta merda de proteção, HEIN? FALA 

COMIGO, VOCÊ NÃO É MEU PAI, CARALHO?

Levantou-se e esbravejou mais ainda. Socava o ar, esmurrava o 

vento. Queria ferir algo. Desejava extravasar sua raiva com a violência. 

E, no ato de fúria, desmedida, sem calcular seus atos arrancou em um 

puxão o patuá. Queimando a parte de trás do pescoço e ardendo sua 

nuca. Lançou longe o objeto que tombou aos pés da jaqueira:

— Eu chamo todos vocês. TODO MUNDO. Estou vulnerável sem 

proteção alguma. Vamos lá. Quero ver pombagira vir me enfeitiçar. Cadê 

a Oxum para me tragar para sei lá pra onde. CADÊ? CADÊ? ANDA. 

EU ESTOU CHAMANDO! EU, ZAHI, FILHO DE OXÓSSI ESTOU 

CHAMANDO... — Gritava ensandecido, enlouquecido, desvairado, 

demente, desequilibrado, insano. Doido!
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E não se deu conta que seu patuá havia sido tragado pela terra.

A jaqueira, àpaòká129, mãe de Oxóssi, colheu a angústia de Zahi.  

 

E, como a guardiã do poder da criação, concedeu ao pequeno barro 

queimado, que naquele momento era Zahi, a iluminação que tanto 

buscava.

Àpaòká, Ìyámi Osòròngà130: a jaqueira, abriu-se como uma porta 

que se abre ao receber um amigo, um parente. Como os braços da mãe 

se abrem ao receber o filho tão esperado. Como a amada que se abre ao 

receber as carícias do amado. Como o amor que se abre mesmo diante da 

violência. Ela se abriu.   

Não houve luz. Não ouve música. Apenas uma fantasmagórica 

normalidade no ar. E Ágata saiu de dentro da jaqueira. Ele não sabia o 

que fazer. Se corria ao seu encontro. Se corria para contar aos outros. Se 

chorava ou sorria.

129 Àpaòká: Árvore de madeira amarela e bagas comestíveis – jaca. Alguns 
mitos contam que Oxóssi, rei de Keto é filho de Oxalá e de Àpaòká (jaqueira).
130 Ìyámi Osòròngà: Do Iorubá significa mães feiticeiras. Também tidas como as 
maiores expressões da ancestralidade feminina, velhas mães, donas do pássaro 
da noite, poderosas e implacáveis, constituem o princípio de tudo, estando 
acima do bem e do mal. Em alguns relatos míticos, o nome aparece associado ao 
orixá Oxum. Ela é cultuada por meio da Àpaòká (jaqueira).
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ASSOVIOU CAIPORA CHEGOU

— Mas vó, eu não entendi. Como a Dona Senhora foi embora? 

–perguntou Letícia com a indagação estampada em sua delicada face.

— Como a gente chama a Caipora131, filha?

Cornalina assoviou um longo assovio respondendo Vó Conga.

— Assobiando? — incrédulo Berilo.

— É. Lembram que a Dona Senhora tinha prendido a Roseli 

dentro dela mesma? 

— Sim. — responderam as crianças.

— Vó, me dá mais doce. — Pediu Gabriel. Enquanto servia o 

neto, a velha senhora continuou.

— Um pouco antes de Ìyámi Osòròngà libertar a Ágata, a Roseli 

começou a assobiar. Ela estava tentando se libertar de sua prisão...

— Ah, eu entendi. — concluiu Gabriel com os lábios melecados 

de doce de banana. — igual quando a gente tá sonhando, quer acordar 

e não consegue; aí a gente se sacode — balançou o corpo representando 

— No sonho e também dormindo, não é vó?

— Cala a boca, Biel, deixa a vó terminar a história. — repreendeu 

Fábia.

— É filho, mais ou menos assim. — disse com bondade a senhora 

— E, na mesma hora que Ágata saiu da Àpaòká, a Roseli assoviou. Eu 

cheguei. A Dona Senhora foi embora. E eu disse: — Assoviou Caipora 

chegou! E todo mundo sabia que era eu.

131 Caipora: É uma entidade da mitologia tupi-guarani. A palavra “caipora” 
vem do tupi caapora e quer dizer “habitante do mato”. No folclore brasileiro, 
é representada como um pequeno índio de pele escura, ágil e nu. A Caipora, 
também, foi uma das personagens do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. 
Neste programa, ela aparecia toda vez que alguém assobiava, e só desaparecia 
quando alguém adivinhava a palavra secreta que ela havia escolhido.
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— Só isso, vó? — ainda queria saber Letícia.

— A vó ainda teve de libertar a Roseli e o Marcelo. E tudo voltou 

ao normal.

— Tudo não vó. O Zahi ficou com aquela cor diferente... — 

concluiu Cornalina.

— É... E na jaqueira nasceu um monte de rosas. Porque vó? — 

queria saber mais Letícia.

— Aquilo foi encanto da Pomba-gira Rosa Vermelha. Lembram-

se que tudo começou por causa do feitiço que a Ágata fez com ela?

— Sim. — responderam em uníssono.

— Tudo isso que a Rosa Vermelha fez foi pelo amor que ela tem 

a Ágata é porque nós tínhamos de aprender que, mesmo não vendo os 

nossos guias, eles estão muito presentes em nossas vidas e em nosso dia 

a dia.

— É verdade que a Pomba-gira da Ágata não vem mais em terra? 

Que ela virou estrela? — indagou novamente Letícia.

— Ela evoluiu filha. Todos que passamos por esta terra temos um 

processo de evolução espiritual. E a Rosa Vermelha teve o seu processo 

de evolução. Isso que ela fez foi sua última tarefa...

— Eu também quero evoluir, e ser estrela. — Disse Fábia e 

cantou. — Vou-me embora... Vou-me embora.../ Eu aqui volto mais não/ 

Vou morar no infinito/ E virar constelação...

— Cala a boca menina. Vó olha a Fábia falando besteira. — 

disse Gabriel.

— Cala a boca você, cabeça de ovo. — rebateu ao irmão.

— Vó, eu vou bater nela, manda ela parar de me xingar. — 

ofendido.

— Vó manda eles parar. — pediu Letícia.

— CHEGA. Acabou a história. — irritou-se vó Conga — Vão lá 
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saber com foi o enterro do tio do Zahi. Me deixa em paz!

As crianças saíram na carreira ao encontro de Zahi e Ágata. 

Letícia continuou com a avó:

— Vó?

— Fala filha?

— A gente ainda vai ver a Rosa Vermelha?

— Olha filha, como Rosa Vermelha... Não! Vamos ver sempre 

que as rosas floresceram aos pés da jaqueira, as rosa vermelhas que 

nascerem. Mas pode ser que surja uma boiadeira, uma cabocla que já 

foi pomba-gira.

A menina pensou por uns instantes e olho para o céu:

— Vó, me dá mais doce. — pediu a menina com dengo. 

Vó Conga contemplou o caminhar da criança pelo quintal e sorriu para 

si mesma.
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A PARTIDA DE ROSELI

 A normalidade sinuosa e cotidiana, aquela que somente Ìrokò 

proporciona com o seu passar voltou a reinar no terreiro de vó Conga. Foi 

um passar de minutos, horas, dias de forma natural e fantasmagórica. 

Essa normalidade, simplesmente aparente e facilmente desvendada 

através da cortina invisível dos desejos e mudanças proporcionadas pela 

passagem da mensageira de Ìrokò pela terra. Entre as mudanças mais 

significativas ocorridas entre o povo de vó Conga, a de Roseli era a mais 

sensível.

Ainda era a Roseli de sempre, mas algo pulsava em seu ser e 

a fazia pensar em sua vida, até o momento em que se deu conta que 

sua existência a levaria a ter uma vida vazia. Oca. Sem nada que 

acrescentasse a vivacidade de saber que estava viva.

Quando trancafiada em si por Dona Senhora teve a oportunidade 

de avaliar sua biografia e examinar que vivia em uma aparência 

de felicidade, mas que, feliz, não sabia o que era. Jamais teria as 

oportunidades de sua prima Ágata. Ela estudou. Aproveitou uma 

oportunidade que Roseli e muitos brasileiros não tiveram ou não a viram, 

ou simplesmente foram levados a crer que esta oportunidade não existe. 

E muito provável; seus filhos, seus descendentes também não terão essa 

oportunidade. Por eles, os filhos, o amanhã, faria de sua vida uma busca 

em favor das oportunidades. Em prol da melhoria de vida que sempre 

desejou para si e para seus “filhotes”.

Vendeu seu fusca verde amassado. Trabalhou dia e noite como 

uma digna brasileira, negra, pobre e periférica. Aceitou a proposta feita 

pela africana que, no salão de beleza, lhe conferiu um curso na técnica de 

alongamento e tranças. Colheu dela a promessa de trabalhar nos melhores 

salões em Luanda e ter uma remuneração extravagantemente maior do 



249

que a que recebe no Brasil. Recebeu a promessa de reconhecimento.

Como muitos brasileiros que fogem da irregularidade e 

desigualdade nacional, Roseli partia em busca de seu lugar ao sol. Para 

que seus “filhotes” não sejam mais números das estatísticas de negros, 

pobres, moradores das periferias e sem instrução ou mortos. Na busca 

de evitar que eles, no futuro, não se tornassem, também, números da 

violência da massa negra e mestiça brasileira.

 Sobre a mesa da cozinha deixou um envelope para Vitor. Apenas 

um envelope, que atribuía para ele sua liberdade, a alforria de sua união, 

como ele mesmo um dia vaticinou. Munida de uma simples mochila e 

uma pequena bolsa, passou pelo portão do terreiro de Vó Conga, alguém 

a chamou:

— Rose? — era a matriarca.

— Oi, vó? — voltou-se para a senhora, controlando as lágrimas 

que se preparavam para descer.

— Quando você voltar para casa de noite traz salsicha, hoje vou 

fazer cachorro quente de janta.

Largou a bolsa e correu ao encontro da avó; um abraço forte era 

sua despedida. Desconcertando a senhora que não entendeu o gesto, mas 

o recebeu com todo o carinho de mãe.

Caminhou até o ponto de ônibus. Sentada no banco de cimento, 

mal construído e mal projetado pelos empreiteiros da prefeitura de São 

Paulo, aguardou o transporte público que demoraria trinta minutos para 

chegar.

Do outro lado da rua, uma figura parada, olhando-a como que se 

se preparando para pular sobre ela e engalfinha-la com vontade. Roseli 

enxergou a filha da Catarina crente. Quando os olhos se cruzaram, raiva, 

presunção e arrogância emanaram das duas. Duas mulheres emanadas 

no fogo da ira da paixão!
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A filha de Iansã caminhou até a impetuosa filha de Catarina 

crente. A outra se manteve inerte até a aproximação da arqui-inimiga. 

Duas digladiadoras prontas a avançar uma na outra. Roseli parou diante 

dela, com o peso da mochila sobre a coluna fazendo-a arquear-se um 

pouco para trás, deixando os fartos seios ainda mais próximos ao queixo, 

estava ainda mais arrogante. Impetuosa e, sem deixar-se intimidar, a filha 

de Catarina crente também inflou o pulmão erguendo o peito para o céu:

— Tenho um presente e uma recomendação para você.

— Não tem nada que vem de você que eu queira. — virou-se 

para partir, mas Roseli a segurou.

— Tira sua patas de cima de mim. — rebateu raivosa e defensiva.

— Calma. Que fúria. Nossa, que exagero...

— O que quê você quer? — falou com desdém.

— Se é surda, coisinha insuportável? — provocativa.

— Eu não tenho medo de você. — afirmou corajosamente.

— Será mesmo? — e continuou — Não vem ao caso, coisa 

estranha. Estou de partida...

— Já vai tarde... — sorrindo.

— Vou fingir que nem ouvi, porque se der atenção, esfrego essa 

sua chapinha mal feita no asfalto...

— Eu tenho mais o que fazer, não vou ficar aqui dando trela pra 

você me ofender...

— Presta atenção. Não quero brigar. Quero a sua ajuda!

— Minha ajuda? — indignada e surpresa.

— Sim. Estou de partida para fora do Brasil e o Vitor vai precisar 

de alguém do lado dele. — Roseli estava sendo muito sincera.

— Você vai mesmo embora? — mais surpresa.

— Não foi o que eu falei coisinha?

— E daí. O que tenho a ver com isso?
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— Você está com o caminho livre pra conquistar ele. — o ônibus 

virou a esquina aproximando-se — Já te aviso, se tocar nos meus filhos, 

eu venho com os raios da minha mãe guerreira Iansã e queimo você viva. 

— Aí que medo. — fingindo temor — Fica sabendo, mulher do 

capeta, que eu também sou filha de uma guerreira. Sua avó me disse que 

sou filha de Obá e que tenho de lutar pelo Vitor...

— Vó Conga? — surpresa — Duvido!

— Você indo embora ou não, ele vai ser meu. Tá, beiçuda!

Roseli correu até o ônibus que estacionou no ponto, subiu, 

passou a catraca, botou a cabeça pela janela e ameaçou:

— Faça o que quiser com o Vitor, ele é todo seu; só não toca nos 

meus filhos. Está avisada, coisinha feia.

— Vai... Vai... Vai pro raio que te carregue! Ridícula! Feia! — 

gritou para o ônibus. — Sua bunda é caída! 

A filha de Catarina crente olhou para a direção da casa de Vó 

Conga. Sabia que aquela era sua oportunidade. Agora alcançaria seu 

maior desejo. Ter o amor da sua vida ao seu lado. Só para ela.

Seguiu seu caminho em busca de Vitor.
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UM ORGASMO DE MOLHADO ESCORREGADIO 
CREMOSO

Roseli partia para sua busca. Como Dona Senhora lhe disse: 

— Saiba que eu sei do seu passado, estou no seu presente e 

verei você chorar por abandonar seus filhos no futuro. 

A mensageira de Irokô estava certa e Roseli colhia sua profecia 

da forma mais amarga de um presságio. Sem conhecimento do que 

acontecia com ela, Zahi e Ágata, após retornarem da faculdade, se 

mantiveram por bom tempo contemplando a jaqueira calçada de rosas 

em suas raízes. Beijos e carinhos eram compartilhados. Um momento de 

tranquilidade e bonança após a tempestade:

— Quando seu irmão e sua mãe chegam? — ela quis saber.

— Acho que semana que vem! Minha mãe tem de provar no 

consulado que ta viva primeiro. — sorriu contente.

— Que treta... — finalizou Ágata.

— Sabe o que lembrei agora? — rompeu ele o silêncio que 

brevemente se formou.

— O quê?

— Do dia que você saiu da Àpaòká.

— Qual parte? — perguntou entre risos maliciosos.

— Você sabe. — com olhar safado.

Gargalharam e voltaram a contemplar a jaqueira. A mente de 

Zahi regressou ao mágico dia da libertação de Ágata.

Não houve luz. Não ouve música. Apenas uma irreal normalidade 

no ar. E Ágata saiu de dentro da jaqueira, vestida em uma túnica dourada 

transparente que revelava provocantemente a sinuosidade de suas 

curvas. Seu homem não soube o que fazer. Se corria ao encontro dela. Se 
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corria para contar aos outros. Se chorava. Se sorria:

— Vai ficar parado aí, mesmo? — Ela perguntou com a famosa 

graciosidade petulante, abrindo os braços revelando o corpo nu sobre o 

tecido.

Ele correu ao seu encontro e o impacto foi tão forte que os fez 

tombar no chão. Aos pés da Ìyámi Osòròngà. Não houve discussão por 

isso, mas beijos. Beijos quentes, beijos macios, beijos molhados. Houve 

mãos, mãos impacientes no deslizar dos braços, das costas, das coxas, 

mãos que procuram e jamais encontram, mas seguem surdas no percurso 

do desejo.

A euforia do encontro e as lágrimas sossegaram. Só os beijos 

que não pararam. Continuaram mais intensos, porém suaves. Tão suaves 

como o morango maduro que desliza pelos lábios até tocar a língua e 

escorrega pela garganta, provocando o frescor.

O corpo cobre de Zahi deslizava lento sobre o linho que cobria 

o corpo negro da amada. Causando-lhe a sensação da vontade, da gana, 

da volúpia. Queria Ágata toda nele. Suas mãos a puxavam mais para 

ele, mesmo os corpos estando colados. Em segundos, estavam nus. Puros 

corpos de amantes. Pura pele, terra e folhas. Eram pele e desejo. Dois 

amantes aos pés da àpaòká.

Os lábios dele, no consentimento dos seios dela, sugavam suas 

vontades pelo dourado negro de seus gemidos. As mãos dela ao pedido da 

pele dele puxavam a epiderme como quem debulha o milho. A respiração 

estava alta em ambos. Uma respiração unida e única.

Não houve imaginação para o ato. Não foi preciso. Apenas o 

sentiram. Permitindo que o ar livre passasse por eles trazendo consigo 

mais vontade. Mais mãos pelo peregrinar do corpo, mais saliva sobre 

a pele, mais fogo sobre o ventre, mais ereção, mais chamamento, mais 

gemidos e mais querer.
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Um puro querer. Sem pudor. Sem medo. Nenhum arrependimento. 

Somente sendo amantes no deslizar dos órgãos encharcados dos fluidos 

humanos. E os cheiros do sexo deles se elevaram como o melhor perfume 

que podem fabricar. 

Zahi estava inteiramente nela. Ágata completamente entregue. 

Uma rosa fincada sobre seu caule, que brilha na cor de seu prazer, na 

satisfação de estar completa e preenchida, inteiramente uma flor aberta. 

Abarrotada, invadida, rasgada, mas inteira. Ele, seu beija-flor, colhendo, 

sugando, chupando, lambendo seus mais saborosos néctares.

Ìyámi Osòròngà recebeu aquele ato de amor como a mais 

perfeita oferenda aos seus pés. Permitiu que as folhas caissem languidas 

sobre eles e formacem a cama mais manhosa à luxúria degosa deles. àiyé 

transformou seu barro e pedra em macio colchão para o amor de Zahi e 

Ágata. A natureza estava completa, feliz, realizada e gozava com eles. 

Um orgasmo longo, único, profundo de molhado escorregadio cremoso. 

Os gemidos foram ouvidos no orum. E naquele momento, na mágica, no 

simples movimentar dos quadris na busca da maior elevação que pode 

existir da união entre dois seres, o útero foi fecundado.

Ìrokò aspirou seu tempo para a chegada de Lógunède132, e Dona 

Senhora prepara-se para destruir a criança. 

CONTINUA…

132 Lógunède ou Logun-edé: Orixá da caça e da pesca; filho de Erinlé ou 
Oxóssi e Oxum. Ligado aos elementos terra e água, e cujo domínio são os rios, 
as cachoeiras e as matas. Reúne as naturezas da mãe e do pai, sendo, segundo 
a mitologia mais difundida, seis meses jovem caçador e nos outros seis, bela 
ninfa dos rios. Há ainda outros mitos, de acordo com os quais sua natureza dupla 
não envolveria divisão sexual, mas sim a particularidade de viver seis meses a 
terra, comendo caça, e, nos seis meses restantes, sob as águas dos rios, comendo 
peixe. Observa-se que, em Iorubá, o vocábulo ologun é também usado como 
título de soberania.
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A senhora presa na garrafa sentiu um solavanco. Estava sendo 

desenterrada depois de anos em seu tempo de aterramento. 

Vibrou a energia condensada e preparou-se para ser liberta. 

Controlou seu instinto de fúria e ira, e preparou o núcleo da 

terra, para o momento que pousasse a planta de seus pés em 

solo firme. Sua aparência seria de engano, assim como suas 

verdadeiras intenções. Ela diferente dos humanos é livre, e 

eles estão na terra porque não são livres, mas porque vivem 

nas ordens do Axé. Não tem como fugir ou negar o Axé ao qual 

foram criados, pois sem esse Axé os humanos não existiriam. É 

o Axé que conecta os orixás aos homens, é o Axé que conecta 

Dona Senhora aos homens, é o axé que conecta homens aos 

homens. Ele os impele, os guia, os motiva, os define, o Axé 

une tudo. Era preciso tirar o Axé dos homens antes que eles o 

corrompessem.
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