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Dedicatória

Ao povo indígena do Brasil
Que antes eram muitos
Que agora são escassos
Ao povo Wai Wai
Povo de riso raso
Que acolhe fácil

Encontro com os Wai Wai
Até chegar ao campo muito aconteceu pelas águas do Tapajós, do
Amazonas, seguido do Trombetas e por fim o Mapuera. Os dois últimos são rios
espelho, curva após curva, sempre um cenário inédito e encantador.
As borboletas pareciam querer nos acompanhar, quem sabe nos dá as
boas vindas se para o bem nos destinamos.
Na companhia daqueles que tão íntimos são destas águas, a singela
canoa perde a sua fragilidade e torna-se imponente em meio àquela imensidão.
Fomos parando em cada Aldeia amiga, e todas eram. Sem pressa de chegar ao
destino, no tempo dos Wai Wai.
A floresta estava de portas abertas para um pouso noturno é só acender
uma fogueira e atar a rede. Ah! A rede, amiga inseparável de embalos e
aconchego.
E seguimos alegres, falando com sorrisos, olhares, gestos fazendo com
que a língua desconhecida não fosse necessário verbalizar. E passou-se o sol,
a lua, o sol, a lua, o sol...Mapuera! Dias longos, intensos, radiantes,
desafiadores... com recompensas incomparáveis.
Tornamo-nos amigos e o relógio, a distância, nada há de separar. As fotos,
as letras, os presentes podem se perder. Mas, as imagens, os sentimentos, os
ensinamentos e a escultura que fora lapidada serão permanentes, inalteradas e
indizíveis. Oh! Rainha Ciência, a majestade, também, serve.
Este é um breve retrato da primeira viagem de campo à Aldeia indígena
Mapuera.
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