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Era uma vez...
Sim, infelizmente, era uma vez um lugar muito bonito, cheio de flores
coloridas, árvores delicadas e perfeitas, rios limpos repletos de cardumes
que brilhavam como prata. O nome deste lugar era Pureza.
Em Pureza, vivia uma criança muito bonita, de pele vermelha como um
caqui, cabelos negros e brilhantes, e olhos de um castanho como o tronco de
uma árvore de pequi, chamada Quepó.
Quepó levantava todos os dias antes dos passarinhos, antes até
mesmo que seu pai, o chefe Alacau, o homem mais sábio da tribo. Gostava
de sentir o brilho do sol brincar entre as folhas das grandes árvores e de
ouvir o primeiro cantar de suas aves prediletas, como o beija-flor e bem-tevi.
Era uma alegria que parecia eterna, sem preocupações, a não ser a
de ser feliz. Adorava quando seu pai permitia que seguisse os mais velhos
em busca de caça e peixes para os festejos. Estas andanças as vezes
duravam semanas inteiras, deixando Quepó com sorrisos de doer a face.
Um dia, depois de mais de duas semanas fora, Quepó chegou vitorioso
para sua cabana segurando orgulhoso um grande peixe, no entanto ficou,
perplexo quando viu que não havia ninguém, não só na cabana de seus pais,
mas em toda a aldeia.
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Gritou até sua voz desaparecer, mas não ouvia resposta de ninguém.
Até que de repente, Pirsí, uma grande amiga dele, apareceu detrás de uma
pedra, muito assustada dizendo que todos estavam na praia.
Ele perguntou o que todos faziam lá e ela respondeu com a voz
trêmula de medo, que os deuses haviam chegado para castiga-los.
Antes mesmo que ela explicasse melhor aquilo tudo ele e seus amigos
correram em direção a praia , que não ficava muito longe dali.
E como Pirsí havia dito estavam todos lá olhando para o alto mar em
direção onde o sol dormia todos os dias.
Suas pernas enfraqueceram com o que viu. Eram barcos enormes, mil
vezes o tamanho de suas canoas, tinham desenhos estranhos que nunca
vira antes. Será que eram deuses? Ele se perguntou.
Com o tempo pôde ver que os grandes barcos levavam homens muito
diferentes dele, eram da cor de leite e tinham pêlos em seus rostos, usavam
vestes coloridas como as de suas aves prediletas.
Uma lágrima escorreu por seu rosto sem que ele entendesse o porquê.
Afinal como é possível deuses trazerem o mal a seu povo, que durante toda
a vida foi fiel à Pureza?
Ele sentou na areia, olhou fixamente para seu peixe, tirou um pouco
de pó que havia sujado sua caça e com um belo sorriso, pensou o quanto
aqueles deuses gostariam de receber aquele presente.

******************************
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