COMO SURGIU A NOITE
Num tempo já esquecido, o dia não tinha fim. O sol ficava o tempo todo
iluminando a floresta. Os índios eram obrigados a dormir no claro. Estavam
cansados disso e desejavam um pouco de escuridão para conseguirem dormir
melhor.
Mas o sol não deixava de iluminar o eterno dia.
Foi quando um velho, que veio de muito longe, contou que tinha visto um
monstro que guardava dois grandes potes. Os potes eram pretos e estavam
cheios de escuridão.
Os índios imaginaram que a noite tão desejada poderia estar trancada nesses
potes. E resolveram ir pegar a noite.
No dia seguinte um grupo saiu para ir ao local indicado pelo velho. Andaram
bastante até que viram o mostro dormindo ao lado dos potes. Quando se
aproximaram viram escutaram o barulho que vinha de dentro daquelas vasilhas:
o som das corujas, dos macacos noturnos, dos grilos, das rãs e dos sapos do
brejo e de todos os seres que vivem na noite. O grupo de índios usando arco e
flechas conseguiram quebrar o pote menor. De dentro daquela vasilha saiu a
noite com todos os seus bichos. Os índios saíram correndo. Chegaram nas ocas
e aproveitaram a escuridão para dormir um pouco. Mas a noite que saiu do pote
pequeno não durou muito. Era curta. Não dava para descansar quase nada.
Os índios resolveram voltar e quebrar o pote maior. Dois índios foram
incumbidos de realizar a tarefa, pois eram grandes arqueiros. Os dois jovens
convidaram o Urutau para acompanhá-los. Mas aconselharam ao pássaro que
corresse bem depressa porque essa noite era maior e podia pegá-los de jeito. Os
três chegaram ao local onde o monstro ainda dormia e com a habilidade dos
arcos quebraram o pote maior. Saiu de lá uma noite que não tinha mais fim. Os
três fugiram em disparada. Mas Urutau tropeçou num cipó e caiu. Foi logo
alcançado pela imensa escuridão. Por isso, até hoje, o Urutau é uma ave noturna.
E foi assim que surgiu a noite.

