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êpa, babá,
meu tio Neném,
êpa, babá!
para Lui e Iraê,
as outras sementes de minha mãe

“Foi então que entendeu as borboletas amarelas
que precediam as aparições de Mauricio Babilônia.”
Gabriel García Márquez, em 100 anos de solidão
“Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as
circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses
mitos têm sido a viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das
atividades do corpo e da mente humana”
Joseph Campbell, em O herói de mil faces
“Nossos bosques têm mais vida
Nossa vida no teu seio mais amores”
Joaquim Osório Duque Estrada em Hino Nacional Brasileiro

ANTES DAS SEMENTES

Sempre haverá o tempo. E antes do tempo e das cores e dos
suspiros e dos sonhos, quando o tudo era feito da essência do nada,
havia somente Monâ, a mãe do tempo e de todas as coisas.
Querendo testar os poderes de seu ventre, Monâ concebeu
Aram, o pai do calor. O nada deixou de existir, pois a luz reinava.
Mas o brilho de Aram era intenso e indomado, e sem uma contraparte que o controlasse, o tempo de Monâ foi tomado por um
branco que doía os olhos.
Foi quando Monâ entendeu a necessidade do número dois.
Antes, havia apenas o nada e o nada era só o que se via. Com
a criação de Aram, havia apenas luz e o brilho cego. O tudo não
podia ser uma coisa só, o tudo precisava de mais coisas.
Monâ, então, concebeu Airequecê, a mãe do frio e da escuridão. O tudo agora era feito de duas partes: Aram com seu branco
intenso e Airequecê com seu preto absorvente.
Mas ainda faltava algo.
Depois de muito pensar, Monâ compreendeu a beleza do número três. Ela precisava de algo que recebesse o calor de Aram e o frio
de Airequecê. E assim nasceu Ibi, a mãe mundo, a mais bela criação
do tempo, uma perfeita mistura de calor e frio, parte luz, parte escuridão.
Mas as ideias ainda eram puras e nem mesmo o tempo conhecia
todas as coisas. O número três é belo e forte, mas o número três
também é o pai do ciúme.
Aram viu refletida em Ibi a intensidade de sua própria luz, o
que fez o pai do calor se apaixonar completamente por sua irmã
mais nova. Airequecê, por outro lado, viu derramada sobre Ibi a
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candura de sua própria sombra, levando a mãe do frio a se entregar
ao amor fraterno.
E o tudo que era feito por três partes conheceu a feiura da briga.
Aram queria Ibi só para ele.
Airequecê queria Ibi só para ela.
E Ibi se viu atormentada, dividida entre dois amantes que se
odiavam. Ela amava o irmão e a irmã com a mesma intensidade e
desejo, sendo incapaz de escolher entre um ou outro.
Com Aram, Ibi concebeu dois espíritos quentes: Tata, o espírito do fogo, e Aupaba, o espírito da terra.
Com Airequecê, Ibi concebeu três espíritos frios: Iara, a mãe
das águas, e as gêmeas Amanacy, a mãe da chuva, e Tinga, a mãe
da neve.
Ibi achou que os espíritos que viviam dentro dela acalmariam
os ânimos de Aram e Airequecê, mas a paixão dos irmãos não conhecia limite.
Como uma forma de tentar apaziguar a querela entre o frio e
o calor, Ibi beijou o irmão e a irmã ao mesmo tempo, e dessa tríade
divina, nasceu Cajaty, a mãe floresta.
Mas nem isso acalmou Aram e Airequecê. As brigas se intensificaram, o calor e o frio se colidiram, e o tudo de Monâ avermelhou
no yamí ybapiranga.
Envergonhada com o temperamento de seus rebentos, Monâ, a
mãe do tempo, criou o dia e o deu para Aram, criou a noite e a deu
para Airequecê, e criou Jacamim e seus vagalumes, para que estes
ficassem no firmamento, preservando a paz entre os deuses.
Não o bastante, Monâ suspirou um segredo no ouvido de sua
filha Ibi, e desse suspiro nasceu Votu, a mãe dos ventos, que correria livre pela Ibi, controlando os espíritos nascidos do frio e do
calor.
Como último mimo, para satisfazer seus filhos orgulhosos,
Monâ colocou no ventre da Ibi a primeira geração dos homens,
para que eles venerassem e dançassem em nome dos deuses e os
espíritos criados por estes.
E Monâ achou que poderia descansar...
Mas o homem também teria seus filhos e suas criações, e estes
provariam ser mais teimosos que qualquer deus.
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