Milagre
Nesse Inverno, de tanto chover, as estradas ficaram esbeiçadas. O rio levou pelo pé as vinhas dos nateiros. Das
serras, tombaram sobre os vales enormes fragas, redondas como jogas de brincar do tempo dos
gigantes. Inverno pegado.
Pelo Abril dentro, já as árvores se desfaziam em pétalas brancas e em farrapos de cor, e as
abelhas não saíam dos cortiços, nem uma borboleta preava nos cálices alagados. Magoava a alma
ver afogado em água sombria o sussurro claro do tempo das flores. Tristeza igual só a da cara
dos lavradores meanhos quando iam às courelas esburgadas avaloar os estragos do temporal
desfeito. Tragédia assim só se podia ler na máscara do cavador crucificado na umbreira dos
cardenhos. A Páscoa estava connosco e o céu não se reconciliava com os pobres, nem rogado pelo
canto aflitivo das aves. Era só chover, como se Nosso Senhor não tivesse arquitectado o firmamento com mais
alegres desígnios. Parecia um sinal.
Como Deus não bota os males todos a um canto, podia-se descontar um bem nesta desgraça. Debaixo dos
escombros, que davam à paisagem o aspecto de bulida, aqui e além, por escava-terra vinda das profundas, nem
um corpo humano ficara sepultado. Tanto a sábios como a pobres de espírito dava isto que cismar. Inverno
amaldiçoado, e ninguém perecera fora de sua casa. Podiam-se dar louvores a quem manda.
Muito de admirar era também que certas casas arruinadas, solares antigos, paredes salitrosas de conventos,
rebotalhos de barbacãs da guerra dos afonsinhos, permanecessem de pé, inabaláveis como velhinhos recurvos e
cobertos de musgo, cuja resistência a todas as doenças causa o espanto dos médicos e a mal rebuçada arrelia
dos herdeiros.
Em Covelas, havia um pardieiro naquelas condições. Chamavam-lhe a Casa das Mónicas, pedreira que vira expirar
quatro senhoras decrépitas na alba do nosso século.
Casa tão velha, tinha numa padieira quebrada a certidão de idade: 1665.
Todavia, mais que a padieira, rezavam da sua vetustez barrigas e cotovelos dos seus panos cobertos de
heradeiras, assim como as órbitas vazadas de varandins e janelas, apenas guarnecidas de gonzos ferrugentos.
Sem vislumbre de esquadraria, parecia abantesma no acto de levantar voo ou horsa desconjuntada com tropeção
nos jarretes. E não caía... Os mendigos, acossados dos vendavais, era ali que se refugiavam sem susto. As
crianças das escolas era ali que brincavam. Por chuva e por neve, o seu coito era aquele. De Verão, trepavam às
cornijas aluídas e expulsavam dos buracos os zilros, fazendo competência de gritaria com eles.
Nestes perigosos brincos, não se magoou nunca rapaz ou rapariga – que as raparigas, nas escaladas do casarão
esburacado, eram mais atrevidas que os rapazes.
Naquele Inverno, esperava-se que tombasse, que se afundasse de vez a nau desmantelada das Mónicas. As almas
piedosas preveniam os mendigos: Ó tio homem, vossemecê não se meta em semelhante lora, que morre lá
assapado! As mães proibiam os filhos de se aproximarem daquela ratoeira, armada pelo demo para os castigar, à
falsa fé, das suas travessuras.
– Olhaide! Se vos vejo lá, ponho-vos esse rabo mais negro que esta saia... Bem se importavam os pobres e as
crianças! Os pobres continuavam, com grande freima, a coçar as costas, roça que roça, nas esquinas de granito.
As crianças não tinham outro recreio senão a Casa das Mónicas. Havia de ser o que Deus quisesse.
Tempos antes, andara de povo em povo um maluquinho triste, cuja atitude era toda de protecção a imaginários
seres em perigo. Olhos receosos, mãos enconchadas como se estivessem a acariciar a penugem de oiro de
crânios infantis, era, por uma pena, a figura alada que vela crianças dormidas à beira de precipícios.
Uma tal Leopoldina, muito esperteleja para pôr alcunhas, quando o viu em Covelas a primeira vez, baptizou-o
logo. É o Anjo da Guarda!
O apodo pegou de raiz. Frondejou em mil aldeias. Até gentes eclesiásticas, em todo o Cima-Douro, ao avistá-lo,
soltavam esta graça: o Anjo da Guarda está connosco.
Naquele Inverno rigoroso, não se sabia o sumiço que levara o maluquinho. Estaria por lá entre os potes da
cozinha de casa rica ou teria morrido. Se tivesse morrido, bem regalado devia estar, à banda de cima das
nuvens, com sol do melhor e bons manjares celestes, enquanto os terreanos, de molhados, começavam a criar
barbatanas de robalo.
Ia esquecido o Anjo da Guarda. O mais certo era ter-se lembrado Nosso Senhor de o recolher, porquanto o
desgraçadinho andava cá em baixo só para penar.
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No sábado de Ramos desse Inverno assinalado, à chuva juntou-se o trovão e o vento. Parecia o fim do mundo, o
dia de juízo. Bem carregados podiam ser os carros no Verão seguinte, já que tão molhados se levavam a benzer
os ramos. Que, lá diz o rifão: Ramos molhados, carros carregados.
Às três horas da tarde negra – não há memória de negrume igual – esbugalharam-se os olhos dos aldeões, as
queixadas dos aldeões descaíram de súbito. Ouvira-se um fragor medonho. As mulheres foram as primeiras que
se puseram de alevante. Com os cabelos colados às costas, aderentes as saias às pernas musculosas, convergiram
ao sítio donde partira o formidável estrondo.
A Casa das Mónicas estava por terra.
– Que é da canalha? O meu Zé? Ah! Fernandes! Filho da minha alma! Ah! Marques! Ah! meu ruço, que te não torno
a ver!
Ficaram calvas algumas de tanto se arrepelarem. Outras ficaram roucas, outras ficaram gagas. Depois,
atiraram-se às pedras que supunham ser as lajes da sepultura dos filhos, e aí se desunharam e se
ensanguentaram, enquanto os homens, hirtos e pávidos, eram como bois no açougue, com a choupa espetada,
antes de ajoelhar.
Cristo! Daí a pouco, não houve quelho donde não saísse canalha. Ele apareceu o Zé, o Fernandes, o Marques, o
Henriques, o Fulgêncio, o Tobias, o Álvaro, quantos rebentos graciosos havia daquelas arrepeladas mães.
Contaram-se e recontaram-se. Estavam todos. Nem se quer faltava a Mecias, engano da Natureza, que a fizera
menina, devendo sair rapaz. Gritou-se ao milagre, que se podia ouvir no Porto ou em Salamanca. Desorientada, a
Zefa Maniaca pôs catadura feroz, fechou os punhos, levou-os à cara do gentio, e disse:
– Calaide-vos! O Anjo da Guarda está sempre debaixo das sapadas.
Tresmalhou-se o rebanho. Os rapazes saltavam como cabritos. A Mecias, cabra de chocalho, ia ao chinquelimpé
diante do soco materno alçado.
Do maluquinho triste ninguém se lembrava. O tempo desanuviou-se, assim como as caras dos aldeões se
desanuviaram. Brilhou o sol à sua vontade, amadurecendo os poucos frutos vingados. Veio o Junho. Ceifou-se de
noite por via do calor. Nas varandas de pau, abriram os cravos e as cravelinas – que rico cheiro! Estávamos no
pino do Verão – uma beleza. As vinhas começavam a ruçar. Apanhavam-se à mão pássaros estonteados do calor.
A Casa das Mónicas era um grande moroiço onde se empoleiravam à noite, em mangas de camisa, os
trabalhadores suados. Aí se punham a cantar, sem tom nem som, cada um para seu lado, modas nossas e modas
raianas, aprendidas nas segadas da Terra Quente. Ainda foi bem cair a Casa das Mónicas para os cantadores
terem poleiro!
Um dia – foi num domingo – apareceu em Covelas, vindo do Brasil, um sobrinho das Mónicas, dono e senhor
daquelas ruínas. Era um chincharravelho – nem há homem pequeno e magro com quem se compare. Escuro como o
chocolate, olhos ígneos como os brilhantes que trazia ao peito, falas poucas e muito sossegadas, aí se põe a
sondar, a medir amorosamente as pedras que tinham visto expirar as tias.
– Quero levantar esta casa. Se houvesse aí um mestre-de-obras que conhecesse a casa como ela era e ma
reconstituísse, dava-lhe muito dinheiro.
Mestre-de-obras não havia outro em Covelas e seus arredores senão o Mestre José Pais. Está por nascer o que
lhe há-de levar as lampas em obra de cantaria e de alvenaria. Chamado pelo brasileiro, justa a obra por tuta-emeia, pois o Mestre
José Pais, artista incomparável, nascera para perder e não para ganhar.
– Vamos a isso quando Vossa Senhoria quiser – foram as suas palavras.
Começou a remoção do entulho. Num vão, ajeitado em forma de carneiro rico, estava de pé, encostado a uma
parede, o corpo do maluquinho triste. Parecia vivo, e dizem que cheirava bem. Daí a pouco, ficou nuzinho em pêlo.
Da vestimenta de cotim e do cordovão dos sapatos fizeram-se relíquias...
João de Araújo Correia, In Contos Bárbaros
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