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Três homens se preparam, na foz do rio Caraíva,
para zarpar à lida no mar. Alderico, líder dos pescadores e
dono do barco Correnteza, reclama da perda de trabalhadores
para a hotelaria. Enquanto arruma a rede, colocada a bordo
por Josias, o índio Burianã Pataxó expõe a fratura:
— Servir turista dá mais dinheiro. No mar, só vai quem
ama. Ou se é infeliz.
O Correnteza navega, paralelo à praia. É cedo, e a paisagem, mesmo camuflada pela rotina, ainda é capaz de inebriar
Burianã, que canta sobre uma lenda em que o magnífico se
materializa na forma de um ente que distorce o tempo e habita o espaço entre as palavras. Josias reconhece a melodia e
tenta acompanhar, mas desafina e desiste; começa a descascar
uma cana-de-açúcar. Alderico guia a embarcação, a praguejar
contra os forasteiros que investem na Vila de Caraíva.
O pataxó termina de cantar, e o som reverbera, por dentro, o encanto: no Correnteza, só ele capta, à direção do mar
aberto, a forma de uma pessoa, de peito nu, que se mantém, a
partir dos joelhos, acima da superfície das águas, a encará-lo,
de olhos fechados. Burianã intui o bote à espreita, mas prefere não traduzir o que considera uma miragem, vestida com
um saião de cor verde, a serpentear o movimento do oceano;
o hábito ambienta as visões à paisagem, sem arroubos, só respeito. O barco passa. O arco-íris emoldura o horizonte.
AMANHECE.
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Entardece. Burianã e Josias conversam, cada um na sua
canoa, rio Caraíva acima. O pataxó abre um pote e belisca
umas rodelas de batata-doce com manteiga, o agridoce que
o faz sensível à presença do mar, ali perto, atrás da mata. Josias
palpita que o tempo vai mudar, pois sente o cheiro de chuva
no vento. Burianã descansa os olhos nas árvores e aceita o
que se apresenta, à beira do rio: uma presença física, que
se impõe pelo tamanho e músculos, e segura um saco de
aniagem. A captar o imaterial que sincroniza os encontros,
ele direciona o pote à presença e lhe oferece o lanche. Em
silêncio, o ser alcança a canoa do pataxó, deposita o saco de
aniagem no piso, sem molhá-lo, e sobe a bordo, sem auxílio.
Burianã entrega o pote. Josias se aproxima, emparelha as embarcações, espia o saião de cor verde e inquire:
— Cê vem daonde, ôme?
Na tarefa de rodelas de batata-doce para dentro, continua.
— Hein? Diz aí, cê tá me ouvino?
Direciona o olhar ao pescador, que nota a sua juventude
pela ausência de rugas e olheiras; ao rosto, falta a evidência
de um passado, o rastro das memórias dos vincos, os cortes
e as pequenas imperfeições que marcam os capítulos do indivíduo na história. Movimenta a cabeça, a confirmar a sua
audição, e volta a se alimentar. Josias deduz:
— É mudo, ou é a fome.
O pataxó se lembra da queixa do chefe, avalia o vigor dos
braços no torso nu e os considera aptos à função de puxar a
rede. Propõe:
— Quer trabalhar no mar, gigante?
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Anoitece. O Correnteza navega de volta à vila. Alderico
não pragueja mais e celebra o achamento de Burianã:
— O negão aprende rápido como a pêga! Olha só essa
quantidade de peixe...
— Mas vem do meio do rio, qué isso?! Não é coisa que
preste! — Josias futrica.
— Nada disso, Gigante é bom, gosto de sujeito homem,
sério... — O líder dos pescadores está empolgado e projeta
um aumento da produção e do lucro, o que legitima a sua
escolha de botar para trabalhar uma pessoa sem antecedentes
nem documentos.
Na popa do Correnteza, distante do pataxó e dos demais,
Gigante parece indiferente ao resultado da pesca, tal como,
sem demonstrar gratidão, aceitara o emprego. Observa o horizonte, à parte.
O motor espuma o seu rastro pelo Oceano Atlântico.
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de passar férias à beira-mar, para curtir o verão no Hemisfério Sul. Uma mulher,
que trabalha como empregada doméstica, finalmente aceita
o convite e vai junto à casa de praia — a patroa prefere o seu
serviço e se sente desafogada por não ter mais de pesquisar e
contratar uma substituta provisória.
Praia de Mucuri. A patroa alerta sobre as ondas e a correnteza. O patrão assegura que ficará de olho. A empregada
doméstica, de folga, mergulha no mar, pela primeira vez,
no raso: sente muito prazer, avalia como especial. Mais um
mergulho, e outro, e outro. Enche o maiô de areia, arrisca
umas braçadas, leva um caldo, nada grave. Os pés certificam
a profundidade, e ela se equilibra. Acena para os patrões, que
respondem com entusiasmo, a simular, de forma inconsciente, a empregada como uma filha — mas ela não tem idade
para tanto, pois é da mesma geração que a patroa.
A empregada prende a respiração, com a cabeça dentro do
Oceano Atlântico. O movimento abstrai. Ajoelha-se no raso
e deixa a maré avançar pelas suas costas, ombros, braços. Não
se incomoda com a areia levantada na quebra das ondas, nem
com os dedos enrugados a brincar com o borbulhar da espuma. Mira o sol, de olhos fechados, para enxergar, por dentro,
a luz avermelhada. E não é que se esverdeia? Estranha. Na
praia, a patroa, estirada, a se bronzear; o patrão, sonolento,
U M C A S A L M A N T É M A T R A D I Ç ÃO
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distrai-se da promessa, e deverá cochilar, logo mais, debaixo
do guarda-sol. A empregada se volta ao horizonte de águas
absolutas. O vento empurra as nuvens para o continente.
Pensa: “Como será a vida lá do outro lado?”
— Uai! Nó...
Ela se assusta. Levanta-se, para tentar ver melhor. Parece
uma pessoa, a encará-la, de olhos fechados. Paira, a partir dos
joelhos, à superfície do mar, e não afunda. O saião, de cor
verde, serpenteia a formação das ondas, que tremulam distintas. As nuvens estão mais próximas, prenunciam a mudança
no clima. O arco-íris se manifesta luminoso e com a forma
bem definida.
Bartira acha melhor sair da água.
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— despede-se da mãe.
Ele acessa o celular sem sinal e busca o número do pai.
No único orelhão que funciona na Vila de Caraíva, não
consegue completar a ligação; chama, até cair. A namorada
estala um beijo na sua bochecha e o carrega num abraço
desidratado pelo sal da praia. Caminham, num chão de areia
fofa, que recheia a preguiça, acentuada pela cor de camarão na pele, bordada ao sol. Com ruelas de casas de fachadas
coloridas, campings, pousadas e hotéis rústico-luxuosos, resguardada pelo rio, beira-mar, sem asfalto, Caraíva é um distrito
da cidade de Porto Seguro, extremo sul do Estado da Bahia,
nordeste do Brasil. Costuma receber visitantes que gostam
de dançar forró e ter contato com a natureza e a cultura
indígena.
Na pizzaria, o casal de turistas escolhe uma mesa próxima
ao rio e escuta um baião que anima a festa no bar Rendeiras.
Ela até que se balança um pouco, mas ele prefere o conforto
do bangalô. Um artesão pataxó oferece colares para venda, e
é ignorado pelo casal. A garçonete colombiana traz a pizza.
De massa fina, integral e com recheio vegano, surpreende os
turistas, que tiram fotos da iguaria — a intenção é publicá-las, mais tarde, nas redes sociais, via wi-fi do hotel.
Ele não deixa a namorada pagar a conta, beija o seu pescoço e elogia a fragrância. Ela reclama, mas é apenas um
— U M B E I J O, B OA N O I T E
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gesto ensaiado — prefere gastar o seu dinheiro fora do Brasil.
Namoram há pouco, e a combinação das heranças promete
um bordejo pela Polinésia Francesa. Eles seguem para um
lugar mais afastado.
— Aqui não...
E o namorado ajeita, com dificuldade, o membro teso
para dentro da bermuda. A namorada sacode os cabelos.
Risadas. Caminham agarrados, de volta ao hotel, sozinhos
numa ruela com pouca iluminação.
Um vento repentino agita as folhas das árvores, produz
um barulho réptil, na progressão de se transformar em ventania. Ela traduz o arrepio que sente como um susto, separa-se
do abraço e imprime uma passada um pouco mais ligeira.
Ele se ouriça e sonda o espaço ao redor. Mais à frente, notam
uma pessoa, vinda de onde são prenunciadas a mudança no
clima e a chuva da madrugada. Não dá para ver muito do seu
rosto, mas os pequenos olhos relampejam, contraditórios: fulguram e são vazios, fogo-fátuo, a ausência de intento mesmo
onde há a chama.
O casal trava. A paranoia da namorada a faz avaliar: noite,
sem movimento, com uma pessoa negra a caminhar na sua
direção, pés sem calçados e quase dois metros de altura, faz
com que ela queira dar a volta e fugir. O namorado também
considera a pessoa como uma ameaça, baseado nos dados
visuais da cor da pele, do tamanho e do suposto gênero, mas
opta por prosseguir, para tentar se mostrar como um valente.
O vento ganha substância e fabula cascavéis na folhagem dos
coqueiros.
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