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São Luís, 28 de novembro 2018

A aparição 

Aquela chuva que já durava nove meses, feito uma gravi-
dez, confundiu as noites e os dias, cercou os tesos dos cam-
pos, invadiu os batentes e apodreceu as palhas que cobriam as 
casas. Mas assim que cessou naquela desconfiada manhã, fez 
ressurgir o mato azul, há muito sumido por trás da neblina. 

Os bichos, despertados de um longo e profundo sono, co-
meçaram a chegar naquele quintal. Por água, terra e céu, um 
atrás do outro e de todos os lugares.

Primeiro, os bem-te-vis, que se acomodaram sobre a cer-
ca, velha e desalinhada. Em seguida, os grilos, ainda mudos, 
saltando por todas as moitas de erva-cidreira e capim-limão. 
Depois as rolinhas fogo-pagô, cinzas como as nuvens que aca-
bavam de passar. Até que por último, depois de tantas e tantos, 
uma coruja solitária pousou no galho do tamarineiro. Abriu os 
olhos e guardou o voo debaixo das asas, como se fosse sua cria.

Naquele casebre, ali na beira do campo, onde as águas e 
as terras se encontravam num cio de vidas, viviam Raimundo 
Cojuba e Jovita. Por causa da chuva que há pouco caía, os dois 
ainda dormiam esquecidos do dia lá fora. Enrolados um no 
outro, imaginavam calores, que logo passavam, traídos pelas 
memórias cheias de idade.

Pelo chão, as formigas aladas, tontas e cansadas rodopia-
vam. Andavam de um lado para o outro, tecendo caminhos 
confusos, por onde arrastavam as asas pesadas.
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Quando a última gota caiu sobre o telhado, Jovita desper-
tou pelo barulho de um trovão solitário que descosturou o céu 
de uma ponta a outra, deixando vazar as cores do dia. 

Com dificuldades ela abriu os olhos, bocejou demorada-
mente, e viu a claridade rasgar a fina cortina do quarto. Mesmo 
sem acreditar, levantou-se. Foi até à sala e afastou a mensaba da 
janela, há muito fechada. Alegrou-se com o cheiro do campo. 
Depois observou desconfiada se a chuva havia mesmo passado. 

Vendo o céu borrado de um azul intenso e sem nuvens, 
benzeu-se repetidas vezes e voltou para contar:

– Acorda, Raimundo! Tu não vai acreditar no que aconte-
ceu. – Disse, afogada em euforia. Benzeu-se novamente e bei-
jando as chagas de uma imagem de São Sebastião, ali sobre a 
velha cômoda, acendeu uma vela, já queimada pela metade. 

Abriu a última gaveta, procurou o terço e de joelhos, rezou 
um Pai Nosso e uma Ave Maria. Levantou-se, e, cheia de con-
tentezas, voltou a chamar o marido que ainda dormia.

Raimundo Cojuba se virou na cama, limpou um resto de 
baba que lhe sobrava no canto da boca, e perguntou o que ha-
via acontecido, com a voz rouca de não falar.

– Se levante, venha ver com os teus próprios olhos, homem 
– Diante da vagarosidadade dele em achar os calçados debaixo 
da cama, ela se apressou – Vamos homem, vai que as nuvens 
se arrependam e voltem atrás. Tu sabe que no tempo das chu-
vas elas perdem o juízo, feito cachorro doido. Ainda não estou 
acreditando que foram embora. Nuvem grávida é cheia de von-
tades e desejos, igual a uma mulher.

Quando ele chegou à sala, arrastando os pés, e espiou pela 
janela a torre solitária da igreja Matriz, demorou a acreditar 
também no que via. Limpou os olhos, ensaiou agradecimentos 
com a boca trêmula e comemorou:

– Bendito seja Santo Inácio de Loyola, o santo padroeiro 
deste lugar, que atendeu às nossas preces. Foi ele que soprou as 
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nuvens prenhas d’água para o outro lado do mundo. Desculpe 
meu santo, pela desconfiança que tive quando duvidei de ti. Pe-
dimos tanto para a chuva passar e tu não atendia, mas é que já 
ouvi dizer que os santos também envelhecem, e, com o tempo, 
acabam ficando surdos.

Jovita foi até a cozinha e abriu a porta do quintal. Espan-
tou-se com os bem-te-vis enfileirados, os grilos cantando em 
harmonias estridentes, as rolinhas fogo-pagô arrulhando e 
aquela coruja espiando tudo ali do tamarineiro. 

Ela abriu os braços e sentiu o vento frio vindo do campo, 
enquanto tentatava entender o porquê de tantos bichos em seu 
quintal naquela manhã. 

– Será que a chuva foi tão grande e demorada que trouxe 
até a arca de Noé? Não duvido que ela tenha engatado na 
parte de cima do rio e esses bichos tenham tudo saído de lá 
depois do dilúvio.

Admirava a quantidade de flores dentro do algodoal, quan-
do ela sentiu alguma coisa roçando os seus pés. Pulou ligeiro 
para trás, com o coração acelerado, e pensou ser alguma cobra 
arrastada por aquela enchente.

Só então os bem-te-vis e grilos começaram a cantar, anun-
ciando a chegada da nova estação. As formigas aladas enfim 
escaparam pela porta da cozinha, num redemoinho de asas, e 
a coruja atenta, arregalou mais os olhos. 

As borboletas é que se alvoraçaram, pois estavam quietas 
desde que chegaram. Então, começaram a abrir e fechar as 
asas, num mesmo compasso sem fim. Levantaram voo e fica-
ram ropiando sobre o quintal, misturadas às formigas aladas.

Depois do susto, aos pés de Jovita, dois olhos graúdos es-
piavam para cima, quieto como uma pedra. Ela sorriu ao vê-lo 
e, mais ainda, por tê-lo confundindo com uma cobra.

– É só um sapo cururu. Coitadinho... Desculpe, é que sou 
uma velha desatenta e medrosa. 
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O bicho piscou repetidas vezes e lançou a língua para fora 
em busca de algum inseto desatento. Em seguida, entrou pu-
lando até o meio da cozinha, onde Raimundo o encontrou. 

– Olha quem veio nos visitar, mulher.
– E não é? Mas quase me mata de susto na porta da cozi-

nha, pensei que ele fosse uma... – Mas se calou, ao ver que o 
sapo ia pulando e olhando para todos os lados do casebre.

O seguiram até que o bicho parou na porta do quarto, es-
piando a cortina fina por onde as primeiras claridades daquele 
dia haviam passado.

– Será que ele está com vergonha, Raimundo? – Amoleceu-
-se Jovita, de braços cruzados mais atrás.

– Nada mulher, é que ele é curioso. Está primeiro reconhe-
cendo a casa.

O sapo se pôs a comer as últimas formigas aladas que ha-
viam desaprendido o voo e passavam à sua frente. 

– De fome esse não morre mais, mulher. A língua parece 
um manguá. Vai buscar é longe!

– Diacho de tanta formiga de asas no chão. Essas atentam 
por baixo e por cima, nunca vi assim.

– Mas também, com a demora da chuva em não passar, não 
é de admirar. As pobres não sabem mais nem voar, estão rodan-
do de um lado para o outro e dando cabeçada umas nas outras. 
Ele é que está gostando, pois tem almoço e jantar garantidos.

De repente, o bicho escondeu a língua, e voltou a pular, 
entrando no quarto. Então, foi se postar debaixo do velho baú.

– Raimundo, tu viu ?
– O que, mulher?
– Isso não é visita não. Olha como ele está feliz debaixo 

do baú. Veio para ficar! – Emocionou-se Jovita, ao ver o sapo 
acomodado – Agora ele não pode é ficar assim, sentindo a frie-
za que nasce do chão. “Frieza em desmesura, ou se acha um 
lençol grosso, corpo de outra pessoa, calor de um abrigo ou 



MEMÓRIAS DO TEMPO    13  

se encontra a sepultura” – Aconselhou preocupada, pensando 
na tragédia – Já, já, adoece e o coitadinho pode não resistir. O 
que vamos fazer?

O marido, ali em pé, espiando o bicho que também o espia-
va, se esqueceu de responder. Empurrou com os pés mais uma 
formigas, mas o sapo não quis mais comer.

– Já sei! – Disse ela, indo até o baú – Me ajuda aqui – E 
juntos levantaram a tampa.

O baú era grande e coberto por um pano marrom, crave-
jado de percevejos escuros pintados de ferrugem e na parte da 
frente duas trancas sem chave há muito perdidas. Ela demorou 
mexendo lá dentro, até que respirou aliviada, tirando alguma 
coisa que havia encontrado.

– Eu sabia que esse prato estava aqui!
– Mas esse prato não é aquele de herança da tua avó, que 

tu morre de ciúmes? 
– Pois é, esse mesmo! Herança não é só para lembrança! – 

E mostrou o prato de porcelana, branco e cheio de peixinhos 
laranja nas bordas. Em seguida o pôs embaixo do baú – A 
partir de hoje, será a casa do nosso filho!

Se as águas inundavam os campos, agora também escor-
riam dos olhos dela. Na alegria nunca sentida, e jamais sonha-
da: De se sentir mãe pela primeira vez.
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Após a chuva

– Pensei que não fosse mais parar! – Impacientou-se Inácia 
Coragem espiando o céu – Diacho de tanta água! Dilúvio que 
eu saiba só existiu um. São Pedro só pode estar caducando. 
Nove meses chovendo? Isso é tempo pra gente nascer, não pra 
ficar caindo água, noite e dia, dia e noite. 

Ainda estava reclamando, quando ouviu a carroça de Mar-
cionílio Cruz se aproximando. Vinha das bandas do rio e se per-
guntou: “De onde esse tá vindo, quando mal começou o dia?”.

Assim que se aproximou, ele abriu um sorriso, achando 
engraçado que a saia de Inácia estivesse enrolada, mostran-
do os joelhos. Na carroça, trazia consigo o companheiro de 
sempre: um urubu, trepado e espiando os caminhos por onde 
passavam. E que, de tão novo, ainda trazia a penugem branca.

– Inácia, o que tu faz na rua tão cedo, por acaso caiu da rede?
– Nunca no mundo, e no mundo sempre! Não caí da rede 

nenhuma. Era a chuva que não me deixava sair. Diacho de tan-
ta água. Estava até me perguntando se São Pedro havia cadu-
cado. Teve noite que eu nem abria os olhos, morrendo de medo 
dos relâmpagos e trovões. 

– Também fiquei preocupado, e vários dias tive que cair 
na chuva pra cortar capim pro jumento. Ainda bem que ha-
via plantado umas touceiras no quintal, porque com o campo 
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