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Ameaçada pela inveja de seus irmãos, uma selvagem guerreira toma uma atitude drástica,
tecendo uma teia de conseqüências que a sentenciou a ser um mito, a Iara, a linda e sedutora
sereia do folclore brasileiro. A perdição dos caboclos ribeirinhos. Mas o que acontece quando
um homem é enlaçado pelo seu canto sedutor? Talvez a verdade não seja tão inocente quanto
você imagina.
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afantasistablogspot.comPortfólio:Senhora do RancorPassos despreocupados pisaram sem
cautela os galhos secos esquecidos na serrapilheira atraindo a atenção dos atentos ouvidos
daquela que dormita nas profundezas do Solimões.Desperta de seu langor, moveu seu corpo
escamado como o de uma serpente esgueirando o limo que forrava as pedras que beiravam as
margens. Silenciosamente, deixou emergir a cabeça até a superfície. Seus olhos de um negro
luzidio perscrutaram o verde intenso da floresta. As narinas dilatando-se para capturar no ar os
olores dispersos em cada partícula, a fim de distinguir dentre elas o alvo de seu desejo. E o
bafo morno da floresta trouxe até ela o forte indicio que tanto ansiava; o perfume salobro e
ardido do suor mesclado a uma fragrância almíscar.Um riso perverso riscou de vermelho a face
morena. Voltou a emergir lentamente, desempenhando volutas com seu corpo delgado nas
profundezas turvas do Solimões. Abrindo espaço com as mãos no manto de água e ondulando
seu corpo com sensualidade, avançou novamente até os confins de onde havia saído. Lá o
líquido parecia mais grosso, adensado por milhões de partículas que navegavam inquietas,
pedaços infinitesimais ou graúdos agitavam-se na água, os quais os peixes em vão davam
conta. Desprendiam-se e boiavam turvando uma água que era para ser cristalina. E quanto
mais ao fundo se avançava mais densa e lodosa se tornava, pois era de lá que eles se
desprendiam.
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Natanael Otávio, “Ótimo conto!. Fantasia nacional de ótima qualidade! A paisagem, os
personagens, o ser fantástico, o folclore brasileiro, narrados com estilo pela escritora Celly
Monteiro.”
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