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prefira ler este livro quando a chuva cair pesada diminuindo a cidade 

ou naqueles dias em que sobrou apenas você e o deserto
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À memória de meus mortos,

pai Ronaldo, interrompido no caos de 2021; vô Diogo e vô Otoniel, atraídos à Pauliceia;

Ivan Kraut e Fabio Tersarioli, cedo demais; Mário de Andrade, sonhador de 300 em 1;

Jaider Esbell, pintor de Makunaimã; Marília Mendonça, nos braços de Oxum,

e a cada corpo e corpa que nesses quinhentos anos perdeu como os meus a saúde e a vida

para a construção de um Brasil injusto. 

E a elas que continuam vivas e de sangue quente, vó Noelita e vó Alcídia, boas com as mãos,

irmã Thaís, sobrinha Lorena, mãe Maria do Carmo, exigentes no amor.
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Às vezes me sinto um grande covardão, às vezes quase um herói de 
coragem em fingir aos meus alunos que acredito alguma coisa nesta 

terra, me ocultando, mentindo, capaz de não transmitir aos outros o 
meu maravilhado ceticismo extasiante. Não é a Beleza nem a definição 
da Beleza que me atrai, e nem o Bem, e nem a Verdade e nem a vida e 

nem mesmo eu. Só mesmo o Grande Desconhecido me atrai, me prende, 
me irrita, só a definição desse Grande Desconhecido me apaixona, 
porque jamais tentei sequer defini-lo e é incompreensível. E quase  

O odeio em minha prodigiosa vaidade de Homo viciosamente Sapiens, 
porque sei que, se Ele aparecer, quando aparecer nós nos esqueceremos 

de procurar saber o que Ele é e nos despreocuparemos de O definir. Esse 
incontentado de Si... Esse inflexível de sua irrefutável e incompreensível 
totalidade... Deus... Se ao menos Ele me permitisse ir plantar batatas... 

Mas agora é tarde e tenho que dançarolar esta minha tarantela do 
incompatível. Só peço é que você não me peça o que entendo por 

“incompatível”, nem eu mesmo sei quantos sentidos pus nessa palavra. 
Sei que a escrevi com angústia, com desespero, ansiando pelo que virá, 

com todas as minhas forças de amor.

Mário de Andrade a Henriqueta Lisboa
Rio de Janeiro, 28-IX-1940

Mas estes raciocínios são mais para mim que pra você mesmo. Aliás 
outro dia ainda reconhecia com bastante amargura que de uns tempos 

pra cá a maioria das cartas que escrevo é pra mim mesmo. É que  
desde muito ando completamente desguaritado de mim mesmo e  

carecendo me reachar.

Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade
São Paulo, 15-VIII-1942
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I 
FILHOS DO MEDO DA NOITE
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NASCIMENTO DE MACÚ, SEGUNDO SEU IRMÃO JIGUÊ, O BOBO

Pisar no céu dói, a começar pela dificuldade em chegar, hahaha, tem 
que ir subindo por cima do próprio corpo, pé nos ombros, pé na cabeça, pé 
de novo, pé de cabra, hahaha, quando enfim pousa no lombo das nuvens, 
logo vê que não vai poder estirar a espinha no chão, que dirá puxar fruta 
fácil ou mesmo nadar em fumaça de sonho, hahaha, porque sente na sola 
do pé que o céu não é mais que um chão de pedra pontuda, correndo até 
onde a vista consegue flechar, hahaha, e descobre que, mesmo pra quem 
tem coragem de ter olhos, trepar assim por cima da vida é de dar mais medo 
que as vozes da noite, hahaha, lá no alto, na montanha de Makunaimã, 
tem espelho pra tudo quanto é buraco. 

Nem sei como atrair o fio da história pra cá, antes fosse alvo parado na 
mata, lenda morta, hahaha, folclore é o nome?, hahaha, aquele dia é mais 
besta-fera, é ele quem me caça sem parar de correr, mesmo sem fôlego, é 
fresta que não abre no comum da mata, nem dia é, hahaha, o melhor e o 
pior do tempo, hahaha, triste é não saber contar melhor, hahaha, Jiguê é 
bobo, a lembrança não me vem do jeito que gostaria de puxar na língua, 
asa planando, só me nasce igualzinho sangue descendo em tripa apertada, 
hahaha, melhor até atiçar mais o fogo.

Jiguê fecha os olhos e a primeira coisa que se acende é a lembrança de 
quando o bicho-irmão veio saindo da barriga de nossa mãe — e eu me 
cagando inteiro, hahaha, ela mesma só ria de cansaço; nenhum espírito a teria 
ameaçado com uma criança tão feia no colo, hahaha, tínhamos chegado àquela 
altura impossível do Roraima apenas no andor das antas, ela carregando 
seu redondo na pressa que dava, eu e Maanape abrindo caminho e dando 
cercado, não sei como cobra não veio, hahaha, ou sei: nunca vi mãe chorar, 
nem quando se rasgou toda pra botar no mundo o fruto-do-medo-da-noite.
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Melhor começar quando acordei no susto um punhado de luas antes, 
a rede me desvirando pro chão do jeitinho mesmo que mulher puxa na 
palha trançada o veneno da mandioca pra terra, hahaha, escorri foi todo 
quando Maanape me deu na cara o tapa, dizendo “acorda, Jiguê!”, hahaha, 
depois meteu o olho de guerra em cima de meu bafo, repetindo “Macú, 
Macú, tu tá feliz ou tu tem cu?”. 

Hahaha-hahaha-hahahahaha!
Acordei ainda mergulhado em miração, sem reconhecer aquele bicho 

como o feiticeiro que era meu irmão, hahaha, só quando insistiu “Macú, Macú, 
tu tá feliz ou tu tem cu?” foi que fisguei a urgência de Maanape, perguntei que 
mistério era aquele, se era magia de afastar espírito, hahaha, ele disse “não, 
Jiguê, seu bobo, é pra invocar”, hahaha, e me puxou pelo cabelo, “levanta e se 
apressa, está na hora de levar mãe ao topo da casa de Makunaimã”. 

Isso foi nove minguantes após mãe ter embarrigado do africano, 
aquele cujo nome nunca nos foi soprado, hahaha, foi da vontade dela que 
tivéssemos levado caminhada até o monte mais alto pra sangrar à vida o 
curumim misturado que nos vingaria, hahaha, era de combinação entre 
mãe e Maanape que o bicho nascido deveria ser marcado não só pelo nome 
perigoso de Makunaimã, como também por sua força e briga, hahaha, dessa 
parte não entendo, não conheço a língua que só chega em sonho, hahaha, 
Jiguê é bobo sim, não sei matutar direito os mistérios-barriga, hahaha, isso 
é coisa de parteira e feiticeiro, mas aquela aparição feinha, o bicho-homem 
Makunaimã, hahaha, dado a ver antes mesmo de ter sido invocado, hahaha, 
aquilo ali nenhum ninguém reconheceu como mistério de gente humana 
não, apesar dos olhos que tinha de alguém já bem esquecido de tudo. 

Quando nos deu sinal de vida-morte pela primeira vez, ainda estávamos 
na subida, um mês de pisa-pisa, hahaha, tudo o que mostrou foi uma 
gargalhada vinda de dentro de um corpo de vento, hahaha, só deu pra 
ouvir, hahaha, ver, nadinha, hahaha, nem sopro vinha dele em direção a 
nosso arrepio, hahaha, Maanape falava pra gente tapar as orelhas com as 
palmas firmes, pois o tal bicho-gente seria truque-fantasma, dizia, hahaha, 
melhor não ouvir — e mano linguajava com voz firme de raiz. 
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Nos buracos do meu nariz-chupa-sopro-de-céu, continuava a ajeitar 
o pó da yacoana fermentada com seus próprios venenos, hahaha, falava 
que era pra ajudar Jiguê a ouvir de mansinho apenas as vozes das coisas 
do chão, pedrinha por pedrinha, “que do céu e da tempestade cuido eu”, 
hahaha, Maanape é feiticeiro. 

Fiquei nas pedras, hahaha, lembro de que elas começaram pequenas 
e foram ganhando o tamanho do céu conforme nos aproximávamos 
dos paredões dos tepuys sagrados, já não dava pra separar o que era 
pedra ou tempestade, Jiguê confunde, hahaha, entendi melhor só uns 
quatrocentos anos depois, quando voltei com Maanape pra resgatar o 
corpo de Macunaíma e pagamos helicóptero pra nos levar de volta ao 
topo do grande tepuy, hahaha, monte, agora chamam, mas aquilo nunca 
que é coisa de ser montanha, brotou foi muito antes do barro ser barro, 
contam os avós e tudo quanto é cientista assina em papel, hahaha, o alto 
do monte Roraima — o grande-azul-verde — é um plano reto como se um 
topo mais antigo tivesse sido cortado no toco como árvore grossa, hahaha, 
mas de perto seu chão alto não é bem contornado e sim de um tempo em 
que tudo era grudado igual pasta de mandioca na baba, massa que depois 
foi secando e rachando em labirinto de dentes de pedra — paisagem de 
lua, homem branco diz — selva onde os piores segredos foram petrificados 
pra não serem esquecidos, hahaha, lugar-casa de Makunaimã, aquele que 
ousou enfrentar os grandes, aquele que não foi nem grande nem pequeno. 

De cima de máquina-pássaro dá pra ver direitinho a coisa toda igual se 
veria uma ciscada de areia na palma da mão, hahaha, as nuvens rastejando 
pelas encruzilhadas de pedra como fantasmas passando misturados por 
peneira fina, as águas que não aguentaram ver os mistérios do alto e se 
mijaram em cachoeiras pelas laterais dos paredões, hahaha, lá em cima faz 
frio e calor todo dia, chuva e sol, nunca falha, hahaha, todas as estações 
numa só volta dos dias, como em lugar nenhum do mundo rico tem, 
hahaha, aquilo ali quase que não cabe no céu, na terra, parece o chão de 
onde os deuses falam, mas onde não querem jamais pernoitar, hahaha, 
aquilo é mesmo o que sempre disseram: ilhas do céu, ilhas do tempo, 
hahaha, Maanape costuma explicar melhor, hahaha, feiticeiro. 
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Prefiro contar que nunca suei tanto medo na vida, mesmo naquele 
frio de lascar, hahaha, lá é mundo onde plantas que na selva baixa brotam 
verdes nascem em cima como bocas roxas ou garras vermelhas cheias de 
ganchos de pegar inseto bobo igual Jiguê, hahaha, é lugar onde um sapo 
preto muito venenoso, mas da miudeza de um polegar, vive desde antes 
dos ossos de dinossauro, hahaha, lá é lugar onde folha verde sobrevive 
na sombra mais sem contorno e emana cor de relâmpago, hahaha, lá em 
cima as cores do mundo se invertem, hahaha, o que nasce por máquina 
nas cidades dos brancos, no monte Roraima brota da terra, hahaha, a 
Montanha de Makunaimã nasceu antes das ordens de Deus.

Chegamos ao topo somente após termos engatinhado meio de pé por 
uma fissura-escada no paredão vertical, hahaha, era meio-dia, mas o céu 
fechou na horinha, nem deu tempo de engolir mais ar, hahaha, abaixo 
de nós, nuvens brancas nos escondiam o mundo-mata, fechando cada 
pedaço de vento com uma cegueira branca, hahaha, acima, nuvens pretas 
e chuva de lâmina, hahaha, foi então que ele se mostrou pros nossos seis 
olhos, dando as boas-vindas em sua casa de olho nenhum. 

Não era bicho não, tinha se tornado muito mais coisa de tanto é que foi 
gente, isso é que é, hahaha, Jiguê é bobo, mas não é mole não, vi na fuça que 
era coisa pra lá de bicho, tinha baba ácida de quem remói o tempo, hahaha, 
o tempo da saliva escorrendo dos quatro ou cinco dentes que sobraram 
enquanto mãe brotava Macunaíma na umidade toda de um limbo que veio 
pra nunca morrer, hahaha, sim, ele mesminho se deu a ver pra conhecer 
o bebê que ganharia entortado seu nome, hahaha, eu juro: Makunaimã 
veio conhecer Macunaíma.

Primeiro veio a cabeça da mostração, e era de parente nosso, hahaha, 
um dia deve ter tido cabelo forte de guerreiro, mas naquela cabeça troncha 
havia só uns poucos fios ainda pretos, esparsos aqui e ali pela careca feito 
terra de queimada e descendo além da altura dos ombros como o véu que 
os brancos põem na cabeça de seus mortos, hahaha, foi chegando perto do 
bebê ainda amarelinho como as coisas de dentro de mãe desembrulhadas 
no chão, hahaha, vinha de riso arregaçado igual criança-sapo e os olhos 
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eram uma toca escura, hahaha, vinha em corpo de velho forte curvado 
pelo próprio saber, mais os sinais de já ter sido muito acuado no passado 
por homens de todas as aldeias, hahaha, era muito músculo que já foi um 
dia, tudo despregando dos ossos pontudos, hahaha, a pele parecia mais 
castigada pela chuva do que pelo sol, couro de boto velho misturada com 
leite seco de seringueira, pálida e perebenta, hahaha, só podia mesmo ser 
bicho de viver escondido na última caverna das alturas, onde é só deserto 
de pedra e água, hahaha, mas ainda pisava pé com pé, mesmo contando 
nas rugas mil anos ou mais, se é assim que se põe na matemática, hahaha, 
mislhões, bislhões, Maanape vem me corrigir na cabeça, hahaha, feiticeiro 
ele é, ouço até de longe. 

Mas voz nenhuma não precisava explicar, até bobo assim eu vi e esqueço 
é nada, hahaha, era sonho ruim que não passa com o sol, fica guardado 
igual faca afiando o corte na parte pedra do coração. 
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