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Ambidextra.   Quando sopra o vento leste, do fundo da cla-
reira do bosque, sobe o lamento da ambidextra: “nasci cheia 
de viço, hoje sou sombra”. E a gravira pousada em seu galho 
responde silente, em pensamento, um cardume.   



Assuyssana.   Dizem que, ao voltar do deserto, Madalena 
encontrou a filha Sanaya deitada em sua cama com um varão. 
Ultrajada e cega de ódio, a mãe lançou um feitiço contra a 
jovem e a converteu numa moita do lírio assuyssana.



Cyllanto.   Observado por três anjos, um ladrão embosca um 
homem santo na estrada, sob a sombra do Cyllanto. Mas, antes 
do golpe final, eis que é dado à alma do santo escapar para o 
Alto, deixando à facada apenas um corpo inerte.



Göpi.   “Dentro de teu caramelo turvo, uma estrela brilha 
tênue. Provarei sem medo, uma e outra vez”, disse uma göpi à 
outra.   



Grufo.   Debaixo do chão da torre, tem uma coisa que bate e 
sobe. E é o grufo.



Kruva.   Das coisas que não se faz quando se está de joelhos, 
atiçar a kruva é uma delas. 



Mepanto.   A fontana mística ergueu seu jorro, num suspiro, 
de encontro ao azul. A tarde langorosa fechou os olhos pela 
última vez, e o mepanto saiu da mata se arrastando morro 
abaixo.



Pumma.   Crocodilo, touro, loba, pomba, cavalinhos persas e 
um gato que diz “minh’alma”.



Tatu-bento.   Preso ao cabedal do céu cinzento, pende um 
nó cego de cimento. Com seu bico de antuérpia, tatu-bento 
quer quebrá-lo. Bica que bica, tatu-bento reboliço, bica que 
bica, tatu.



Unicoornyo.   O saci, de tanto chupar o rego da cavala, fez 
brotar ali um calo em forma de cone. Tupã, que tudo vê, apie-
dou-se da coitada e, de um raio, fulminou-a, para por fim ao 
sofrimento. Mas a idéia não lhe saiu da cabeça. Tanto que, uma 
lua depois, lançou o unicoornyo.



Ura.   Ura usou o junco da margem como urdume e teceu 
de si uma peneira para filtrar o rio. Ataliba achou graça na 
pretensão da serpente e a atirou longe com uma verga.  



Zohr.   À beira de um caminho, Zohr chorou tanto, incon-
formado com seu corpo de homem, que os deuses lhe con-
cederam em sonho que se convertesse em arvoredo, depois em 
passarinho e em nuvem. 




