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O nascimento do mundo
E começou assim
Maria de la Luz
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No início só havia Kore, a energia, vagando na escuridão do espaço infinito.
Então, veio a luz e surgiram Ranginui, o Pai Céu, e Papatuanuku, a Mãe Terra.
Rangi e Papa tiveram muitos filhos: Tangaroa, deus das águas; Tane, deus das
florestas; Tawhirmatea, deus dos ventos; Tumatauenga, deus da guerra, que deu
origem aos seres humanos; e Uru, que não era deus de nada.
Rangi e Papa viviam num perpétuo abraço de amantes. Acontece que esse
enlace apaixonado não deixava a luz penetrar entre seus corpos, onde ficavam
os filhos. Obrigados a viver apertados e sempre no escuro, os jovens resolveram
dar um basta na situação.
- Vamos matar Rangi e Papa e ficar livres deles! - disse Tumatauenga.
- Não! - disse Tane. - Vamos apenas separálos, empurrando um para cima e
deixando o outro embaixo. Assim sobrará espaço para nós e a luz vai poder
entrar.

Todos acharam a idéia excelente.
Tane, que era o mais forte de todos, firmou bem os pés em Papa, encaixou os
ombros no corpo de Rangi e o empurrou para cima com toda a força.
Os pais se separaram, mas - oh, decepção! - só um pouco de luz chegou ao
mundo dos filhos. Além disso, Rangi e Papa estavam nus e, longe um do outro,
sentiam muito frio.
Comovido com a situação, Tane abrigou o pai com o negro manto da noite.
Para a mãe fez um vestido com as mais verdes e tenras folhas e as flores mais
coloridas. Em torno dela fez ondular as águas azuis dos mares e rios de
Tangaroa. Os ventos de Tawhirmatea sopravam suavemente seus cabelos. Os
filhos de Tumatauenga já começavam a povoar o mundo recém-criado.
Olhando lá de cima os lindos trajes da mulher e sua participação no novo
mundo, Ranginui ficou doente de inveja. Sua dor cobriu o mundo com uma
névoa úmida e cinzenta.
Refugiado em uma dobra do manto paterno, Uru chorava e chorava por não ter
sido útil em nada aos pais e aos irmãos. Para que ninguém percebesse suas
lágrimas, escondia-as em cestas e mais cestas. Mas Tane tudo percebera:
-Uru, meu irmão, preciso de sua ajuda!
- Nada tenho para dar, você bem sabe!
- Ora, Uru, você tem tantas cestas...
Surpreso e com medo de ser descoberto em sua fraqueza, Uru abaixou a
cabeça: - Não tem nada dentro delas, irmão.
Tane avançou e destampou uma das cestas. Dela voaram luzes faiscantes e
risonhas para todos os lados. As lágrimas de Uru haviam se transformado em
crianças-luz (para nós, estrelas)!
- Uru, será que você podia me ceder duas de suas cestas? Seus filhos poderiam
enfeitar e iluminar a morada de nosso pai... Uru concordou. As duas cestas
foram passadas para Te Waka o Tamareriti, uma canoa muito especial. Tane
conduziu a canoa até o céu, espalhando sobre o manto de Rangi milhares de
estrelinhas que riam e piscavam umas para as outras o tempo todo.
Quando Tane ia pegar a segunda cesta, esta tombou e se abriu, deixando as
estrelas se espalharem numa grande faixa chamada Ikaroa, que cruzou o céu de
lado a lado (para nós, a Via Láctea). Tane deixou Ikaroa e Waka o Tamareriti (que
é a "cauda" da nossa constelação do Escorpião) no espaço celeste, onde se

tornaram os guardiões das estrelas.
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