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A vida se expressa na ave da floresta pela imensidade do desejo de viver. 

(R.A. Schwaller de Lubicz 1891-1961) 

 

 

Cantar na floresta. Notas agudas.  

Ontem, dia 4 de 4 de 2020, fui à floresta com o berrante Sateré-Maué. 

Ele me abriu o caminho no Pai Jatobá. 

Depois, a integração entre a natureza e eu foi silente. Fui devagar, bem 

protegida, à tarde. 

Fui chamada a observar como ‘limpar’ cada trecho, cada recanto. E descobri o 

espaço aberto da antiga cachoeirinha, agora assoreada.  

Desafiei minha passada e atravessei o córrego num pulo. Um grande pássaro se 

assustou. Entrei numa clareira. Fácil de abrir caminho, tirando e pisando velhos galhos 

pendurados e caídos. Boas luvas podem ajudar no serviço! 

Com dedicação a ouvir a água a correr, coadjuvei com ritmo e tom 

desobstruindo a correnteza. Com um galho mais firme me ajoelhei ao rés da margem e, 

bem devagar, com suavidade, fui cutucando folhas amontoadas, pedras, nó de galhos 

podres. E, com pequenos passos, ainda de cócoras, acompanhava o curso na ajuda ao 

escoamento do córrego. 

Vi que este é um serviço que gosto no mundo: desobstruir a passagem da água.  

Cheguei à beira do Brejo. As plantas mais baixas assinalam. Voltei mais 

desafiadoramente, pulando duas vezes a correnteza. Retomei a trilha assumindo a 

‘Guardian’, olhando árvores caídas, galhos e cipós secos que podem ser removidos. 

Visualizo mais e mais novidade e beleza. 

Um antigo marco assinalava o Pocinho Sagrado. Nova visão do alto: as 

samambaias gigantes se espalharam! E o capim cortante, tantos anos cercando o lugar 

desde o alto, está seco! Com boa proteção de rosto, braço e peito, dá para tirar! Que 

lindo apreciar este recanto! As árvores! 

E, descendo mais, acompanhando o córrego, cheguei à Árvore Encantada. 

Mirando-a, admirando-a, intui um rústico banquinho, a uma certa altura, no ladinho da 

trilha. Me sentei imaginando quantas pessoas podem ser beneficiadas com esta visão, ao 



som suave da queda d’água no grande poço onde achei a picareta de garimpo escondida 

na curva do córrego, há muitos anos. 

Neste trecho da trilha sempre fico ansiosa por chegar ao lugar que mais amo 

(além da Pedra-Mãe onde não vou hoje): o Regaço das Pedras. 

Ah! Antes percebi também que a entrada para o Recando do Mata-Purga e a 

Cidade das Formigas estava obstruída por uma árvore caída. Tempestades e muito 

ventos na última temporada das chuvas.... Vamos abrir! 

Voltando à trilha, fui observando e não avistei mais a entrada para o Regaço das 

Pedras. O crescimento das plantas ao longo dos anos a escondeu. Abri minha passagem 

forçando alguns arbustos para o lado. Às vezes, basta mover um pequeno galho e a 

passagem se abre, em outras, precisa enroscar alguns de um lado e de outro, pisar e 

quebrar alguns mais grossos e secos e se esgueirar pelo capim cortante (do jeito que 

faço para admirar os buritis crescendo à beira do Brejo.) 

Lá estava a bela queda entre grandes pedras, o som em várias vozes do cair da 

água em diferentes rumos e alturas. Tudo pequeno e delicado. Barro vermelho 

(ferrugem da água) e o poço!!! O poço onde eu vinha para o banho bendito antes de 

viajar a São Paulo.  Era meu jeito de levar este lugar comigo. 

Entre a Árvore Encantada e o Regaço das Pedras avistei mais um recanto. Uma 

queda apreciável. Vou tirar este cipó de capim cortante, esta pequena árvore e vamos 

apreciar. 

E tudo isso existe ainda graças ao tão belo, protetor e generoso BREJO! 

Novas nascentes! No Brejo. 

A areia fica detida na entrada do Brejo. 

A seca não interfere no curso da água após o Brejo. 

 

Te beijo Brejo! 

Me abençoas e ao Canto Guardian. 

 

Pirenópolis, Goiás, Brasil. 

 

 

 


