A lenda dos 6 casais indígenas
Faz muito tempo, seis irmãos índios casaram-se com seis irmãs índias. Um fato raro, aguçado por
ter ocorrido em um ano bissexto (o índios sabem distinguí-los pela duração das fases da lua).
36 luas após as núpcias, nasceram 6 índios, no mesmo dia. Foram reverenciados e colocados num
mesmo cesto pelo Pajé, que passou a benzê-los com ervas e cantigos, enquanto os demais
integrantes dançavam e festejavam o que acreditavam ser um presente dos Deuses.
Todos foram dormir ao amanhecer, extasiados pela festa que durou a noite tôda.
Porém, ao acordar, o Pajé percebeu que um deles havia desaparecido ! E começou a chorar e
implorar aos Deuses da mata, que o pequeno Índio fosse devolvido.
Desesperados ao ouvir o Pagé em seu lamúrio, os Pais acorreram ao cesto - ao mesmo tempo - e
engalfinharam-se pela posse dos 5 bebês restantes.
Aquela cena atraiu a ira dos Deuses, e devem ter sido eles que provocaram a queda de um súbito
raio sobre a oca, incendiando-a. O Pagé e outros que presenciavam a cena, conseguiram escapar.
Mas os seis casais e os 5 bebês foram carbonizados. Porém a forma impressionante como seus
corpos permaneceram unidos... formando um bloco quase monolítico ! Tornaram-se de fato um
monumento, sendo transferidos para o centro da aldeia, e venerados durante algum tempo.
O tempo passou, a aldeia foi abandonada, e a mata fechou tudo. Mas a lenda dos Indios foi
passada de geração em geração.
Séculos depois, um Antropólogo - Dr.Guido Inturis - é levado as cercanias do local por um
descendente dos habitantes daquela aldeia, e re-descobre o monte de blocos, agora petrificado.
Intrigado com a simetria das formas, esboça em argila e calcário uma réplica dos 17 blocos, e
surpreende-se mais ainda ao constatar que formam um cubo perfeito !
Passados quase 50 anos, encontro esta caixa em um antiquário do centro, com o resumo da
história (que procurei reproduzir com fidelidade, adequando alguns termos *), e os 17 blocos,
porém acondicionados aleatoriamente.
O bilhete (provavelmente escrito pelo próprio Dr.Inturis) revela que ele nunca publicou a
descoberta, pois ao chegar na Capital, não conseguiu reproduzir a forma cúbica em que o bloco
fora encontrado. Frustado, guardou as réplicas em uma caixa, que deve ter sido esquecida pelo
tempo, e leiloada após o falecimento do mesmo.
(*) Supús ser o bilhete da década de 20, pelo tipo de papel e tinta, rebuscados com linguagem
contendo termos como "facto", "causo", e "expurio".
Mas confesso que também desisti de reproduzir o tal cubo perfeito, após meses de obstinadas
tentativas. Recorri à Internet, mas nada sobre o Dr.Inturis ou a lenda dos 6 casais índios.
Então, tomei a liberdade de reproduzir os blocos, por meio de moldes de silicone. Usei cimento
leve, para preencher melhor os orifícios, sendo fidedigno até nos detalhes de pontas debastadas,
talvez pelas milhares de tentativas de remontá-lo... E Não sabia ao certo o que fazer com eles.

Pois sucedeu-se que alguns meses depois, ao viajar para um sítio de amigos no interior de SP, fui
dormir exausto pois comemoramos uma festa junina com tudo que a tradição recomenda: danças,
comidas, bebidas, fogueira.
Tive um sono profundo. E um sonho inebriante, onde um pequeno índio aparece, torna-se adulto,
e sentado diante do bloco de pedras, poem-se a desmontá-lo e remontá-lo várias vezes seguidas !
Sai sorrindo da cena, mas antes, olhando para trás parece querer dizer-me "Aprendeu ?" e olho
para o bloco e sinto que consigo fazer o mesmo. Acordo já de manhã, como se horas passassem
em minutos. Imagine minha ansiedade em retornar para casa e tentar mais uma vez...
E saibam que consegui na primeira tentativa ! Ao final deste texto, anexo uma foto do original
montado, como prova do que estou relatando.
O que significa isto tudo ? Que poder sobrenatural é este ? Quem era aquele índio ? Era o sexto
bebê desaparecido ? Por que só tive acesso a esta informação em local próximo de mata ?
Tomei a decisão de passar estes blocos a frente. Quem souber mais detalhes sobre esta lenda, se
teve algum sonho parecido, por favor me contacte.
Fabio Jose de Carvalho Teixeira

