
Chuva de Tanajuras 

Sentada num velho banquinho feito de madeira, sinto-me entediada olhando os relevos 

que cercam a cidade, todos com sua vegetação totalmente seca apesar de ser outono, 

presenciando então, um olhar de fome no gado de meu vizinho. 

O ar seco e quente entrando em minhas narinas, fazendo com que minha respiração 

ficasse mais frágil e difícil para uma jovem bem vivida como eu. Sem nada a fazer, 

aproveito e dou uma olhadinha na rua, apesar de todos os domingos o bar da esquina se 

encontrar cheio de jogadores de baralhos, daqueles que gostam de tomar uma pinga, 

naquele dia estava sem nenhum movimento que seja, mas falando em jogar baralho, na 

minha rua em frente ao bar, numa simples casa, mora um homem que dizem ser 

invencível no jogo de cartas, tal homem é tão gênio que fica difícil ganhar dele. 

Sem nenhum movimento, retomo meus pensamentos. Em alguns instantes, questões de 

segundos surgem crianças sonhadoras, com aspectos simples e inocente, cada uma com 

um litro descartável na mão, correndo então, nos longos quarteirões dessa cidade no 

“interiorzinho”, com ruas largas e sem fim. 

Todos muitos contentes com o que acontecera naquele dia. Separando em grupos 

femininos e masculinos, aquele dia era o mais esperado por eles. Pobrezinhas tanajuras 

“caídas do céu”, tão pequenas e indefesas, sendo disputadas pela meninada para ver 

qual dos grupos conseguia o maior número de tanajuras. Que alegria a cada uma 

encontrada. O bairro todo parava para entrar nessa brincadeira, poderia ser boba ou um 

pouco maldosa com as tanajuras, mas para elas era a alegria do dia. 

Ao piscar os olhos a lembrança me renova outra vez, fazendo com que aquelas ruas 

asfaltadas, vazias e exploradas de canto a canto, tomam vida nos sorrisos, na 

simplicidade, nas brincadeiras..., concluindo que não bastara muito para perceber 

naqueles rostinhos inocentes, o brilho nos olhares, a empolgação e felicidade em cada 

sorriso, bastaria apenas uma “Chuva de Tanajuras”. 

 

Ester Chiabai Alves 

Série: 8ª série A 

Professora: Andressa Bergamaschi  

 

 

 

 


