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KAKUS OS REPRESENTANTES DA SABEDORIA CIGANA

Talvez em todo o clã cigano, sejam os idosos os merecedores da mais alta estima e respeito. Eles são

vistos e tratados como os detentores da sabedoria, da experiência de vida acumulada e seus

conselhos são ouvidos pelos jovens e pelos adultos como sendo a voz do conhecimento aprendido na

prática da vida do dia-a-dia.
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Responsáveis pela transmissão oral dos ensinamentos e tradições, eles são considerados como

sábios, o passado vivo e manda a tradição que os mais jovens lhes beijem as mãos em sinal de

respeito. Possuem lugar de destaque nas festividades e cerimônias, atuando também como

conselheiros e consultores nos tribunais de justiça.

Eles são cuidados com desvelo e tratados com toda a dignidade pelos demais. Esta forma de

tratamento faz com que se mantenham lúcidos até o �nal de suas vidas, pois nada é mais doentio para

uma pessoa idosa de qualquer sociedade do que ser tratada como resto, uma pessoa inútil e sem

valor, um fardo ser carregado pelos mais jovens.

O CRIS-ROMANI

Para os ciganos a liberdade e a interação com a natureza constituem bens do mais alto valor e estima,

o que os motiva a obedecerem à um código de ética e moral até rigoroso. Nada mais enganoso que

julgá-los estroinas, devassos, desregrados ou amorais. Seu amor pela família e pelo grupo, sua

consciência que é o seu reto proceder - talvez a única forma de preservar e perpetuar suas origens e o

próprio povo. São obedientes às leis universais, como não roubar e não matar. Quando um cigano ou

uma cigana infringe as leis é convocado o Tribunal de Justiça ou o Cris-romani, formado por ciganos

idosos ou pelos mais velhos do grupo, que julgam os infratores, procurando exercer seu papel com o

mais alto sentido de responsabilidade e respeito.

O Cris-romani é falado totalmente em romani, e nele somente os homens podem se manifestar. No

caso de o infrator ser uma mulher, um homem fala por ela fazendo seus apelos e oferecendo suas

explicações ou justi�cativas.
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Para o "povo da estrada", a própria Terra é um lugar sagrado e mágico, contudo distante das visões do

teo-matriarcalismo wiccano. Há muito tempo que os ciganos vêem e usam as energias místicas

naturais para atingir seus objetivos, mas sem cair no estabelecimento de uma religião sexista, pois os

ciganos são, antes de tudo, unidos por sua sabedoria e tradição.

Observando o mundo à sua volta e unindo a sabedoria dos seus anciãos, eles aprenderam a ler a sorte

e conhecer o futuro nas mãos e no rosto das pessoas, e ganharam notoriedade fazendo isso,

principalmente pelos acertos que obtêm. Para eles, esse é um dom natural que remete às antigas artes

védicas da quiromancia e �siognomonia.

Todo cigano que se preze sabe um pouco da magia de seu povo, e entre os ciganos obviamente

existem aqueles que nascem com determinados dons, revelados por meio de marcas no corpo e por

meio de certas coincidências na vida dessa pessoa. Quando isso ocorre, ela é preparada para assumir

as responsabilidades que fazem parte do seu destino.

As mulheres são conhecidas em alguns grupos como sh'uvanis, e os homens como kakus. São

pessoas especiais que têm, entre os vários dons que possuem, a capacidade de prever o futuro e de

curar doenças para as quais a medicina não encontra respostas. É a eles que os ciganos recorrem

quando precisam de aconselhamento, uma vez que, segundo suas crenças, essas pessoas especiais

estão em contato direto com “A Fonte”. Apesar da profunda crença nas forças mágicas e nas leis

espirituais, o povo cigano é um profundo conhecedor e devoto dos santos católicos, aos quais

dedicam uma atenção especial. Mas nada é tão especial e mágico para um cigano como o culto a Sara

Kali.


