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Mãe Beata de Yemonjá 

A PENA DO EKODIDÉ 

 Existia numa aldeia uma sociedade só de mulheres virgens. Essas mulheres 
eram compradas por homens de posse só para casar com reis e príncipes, e elas 
passavam por ensinamento das anciãs. Existia, nesta aldeia, uma mocinha muito 
pobre e feia. Seu pai vivia muito triste e, um dia, disse: - Eu sei que nunca vou achar 
um comprador para você, Por isso vou te levar eu mesmo para o ensinamento das 
anciãs. A menina ficou muito triste, chorou e foi deitar. Então, chegou uma mulher 
muito bonita à sua cama, com uma cuia tampada na mão, e disse: Olhe, amanhã é 
dia dos compradores virem. Eles vêm trazendo um príncipe para ele mesmo 
escolher uma mulher. Tem aqui ossum, waji, obi e ekodidé. Você come o obi e o 
resto passa no corpo. A pena de ekodidé você coloca na testa como enfeite. Fique 
na janela, porém não diga nada a seu pai, pois ele vai para a roça e não deve saber. 
A mulher entregou-lhe a cuia e a mocinha tornou a pegar no sono. De manhã, 
deixou o pai sair e fez tudo como a mulher mandou. Atou a pena na testa com uma 
iko, uma palha da costa. Neste momento, vinha passando uma caravana com o 
príncipe. Ele olhou para a janela e, vendo a mocinha, ficou encantado. -Que coisa 
linda! Será que é o que estou vendo? Chegou perto da janela: -Minha iyaô! Minha 
noiva! Todos ficaram boquiabertos e ajoelharam-se em frente à janela, admirados 
com tanta beleza e com a luz que emanava da bela donzela. O pai da menina veio 
chegando e o príncipe fez a oferta de casamento. Até o pai ficou admirado com tanta 
beleza. O casamento foi no outro dia e, quando ela foi dormir, sonhou que outra vez 
chegava junto à sua cama a mulher, que lhe dizia: - Olha, eu sou Oxum. Você é 
minha filha! – e sumiu. E a menina tornou-se princesa. 

(Caroço de dendê: a sabedoria dos terreiros , p. 43) 

 


