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FernandoLana

Conheci os calungas em 1995.
Vivi entre eles de 1999 a 2004, mas
continuo trabalhando junto à co-
munidadeatéhoje. Sãodescenden-
tes de escravos fugidos e libertos
das minas de ouro que formaram
comunidadesautossuficientesevi-
verammaisdeduzentosanos isola-
dos em regiões próximas à Chapa-
dadosVeadeiros (GO).

Muitos foram os aprendizados,
muitas foram as risadas, mas mui-
tos foram os momentos de indigna-
çãoporcausadapressão sofridapor
eles.Algunsmorreram (SeuAugus-

to, Preto, Véio Vítor, Dona Leó, Do-
na Santina, Seu Justino). Muitos
nasceram e cresceram, se tornando
osjovenseosadultosdehoje.

Muitas estradas cavaleiras, ser-

ra pra subir e descer, muito lombo
de mula. Banhos inesquecíveis nos
rios e cachoeiras ao longodo cami-
nho.Emuita,masmuitaprosaboa!

Comida provisória simples e sa-

borosa– farinha, frangocaipira, pei-
xe e carne seca, arroz orgânico, abó-
boraegergelim.Muitacultura, tradi-
çãoemuitadignidade.

Para entender melhor a primeira
história, explico que os calungas
não gostam de matar galinhas, pois
as preferem para a produção de ovos
e para a reprodução. Em relação ao
tempo, nas regiões mais remotas,
umasemanaouummêsfazpoucadi-
ferença no tempo. Quanto ao sal –
que já foimuito raro e caro– erabus-
cado de barcaça em Belém do Pará,
pelos rios Paraná e Tocantins. Um
prato de sal equivalia a dois dias de
trabalho.

Causos dos
calungas

Duranteumadasviagensdeestu-
dos e pesquisas ao Vão de Almas -
sítio Calunga, em 2001, nosso gru-
poficouhospedadonacasadeEmi-
liano, às margens do Rio Gamelei-
ra, com suas águas cristalinas ver-
de-esmeraldaepraiasbrancas.

Naáreadeacampamento,organi-
zadaporEmiliano,JoséePaulino,fi-
zemos uma fogueira à noite. Todos
sesentaramaoredordafogueirapa-
raseesquentare logoasconversase
causos tiveram início. Surgiu, en-
tão, a conversa do sonho de consu-
mo, com a participação apenas dos
visitantes.Oprimeirodisse:

–Meu sonho de consumo é uma
LandRover,paraeupoderandarpe-
lossertõessemproblemas.

Osegundodisse:
– O meu sonho de consumo é

uma casa de campo, isolada, mas
comcelulareInternet.

Oterceirodisse:
–Meusonhodeconsumoéviver

numailhatropical.
FoientãoqueocalungaPaulino,

17 anos, filho do professor Emilia-
no,perguntouembomportuguês:

– Sonho de consumo que vocês
estão falando aí e uma coisa que a
gentequermuitonavida?

Ao receber resposta afirmativa,
eledisse:“Meusonhodeconsumoé
um porta capa-de-chuva de couro,
bem bonito, para eu colocar na mi-
nhamulinha.”

Dedo de Prosa

Amelhor
parteda
galinha

Carmanjo é um personagem do
folcloreCalunga. É um sujeito inte-
ligente, bem-humorado, mas é es-
pertalhão e gosta de levar vanta-
gem em tudo. Os calungas contam
várias histórias do carmanjo, den-
tre elas aque segue:

Numa noite escura, já bem tarde,
o carmanjo, navegando pelo Vão
de Almas em sua mulinha, passa
porumacasa e grita:

– Calungueiro! Qual é a melhor
partedagalinha?

O morador da casa responde, lá
dedentro:

– É o ovo! O carmanjo toca em
frente evai embora.

Um mês depois, o carmanjo vol-
ta pela mesma estrada cavaleira e,
passando pela mesma casa, à noite,
grita:

–Comquê?
Omorador calunga responde:
–Comsal!

FALECONOSCO

Longeda
“prefeição”

Certaocasião, durante a campa-
nhapara eleiçõesmunicipais, o en-
tão prefeito de Teresina de Goiás e
candidato à reeleição, esteve na
Fazenda Ema – sítio Calunga, em
campanha.

Chegou na casa de Dona Leó, a
cumprimentou, tomou café, pediu
seuvoto eos da comunidade, despe-
diu-seepartiuemdireçãoaosoutros
conglomeradosfamiliaresdaregião.

A velha calunga, sorridente e
com o bom humor de sempre, me
disse:

–Ómeufio,essespolíticostãopro-
curandoporumapá!

“Umapá?” – pensei eu. Epergun-
teiaela:

–Comoumapá,DonaLeó?
Elarespondeu:
– Uma pá pra escorá! - , disse, ba-

tendofortenaminhaomoplata.
Econtinuou:“ÔLana,essesprefei-

topensaquiéprefeito,achaquiépre-
feito,mastãolongeda‘prefeição’!”

Demos boas risadas e continua-
mosaprosa.

FERNANDOLANAéconsultore sertanista

Quer contar o seu causo? Então escreva para o Suplemento do Campo, Jornal O POPULAR, Rua Thomas Edison, Qd. 7, Setor Serrinha, Goiânia, GO, CEP 74835-130. As
melhores serãopublicadasnesta seção.

Sonhodeconsumo


