COMVIDA-20
Esperança

O sol insiste em se mostrar, mas todos esperam pela chuva. Pela
janela, Inês olha o jardim, com suas árvores e plantas sem vida, sem
aquele verde brilhante. As notícias são de que a seca afeta muito as
lavouras e maltrata os agricultores, prevendo (o) prejuízo na colheita.
Todas as tardinhas, Inês desde que está aposentada, se distrai na janela
de seu quarto. Observa, pensa e as vezes escreve. Admira o pôr do sol, os
aviões, o movimento das pessoas e carros na avenida.
Do décimo quarto andar do edifício onde mora, pode ver os lindos
prédios do Jardim Europa, e no lado oposto a chaminé da Refinaria Alberto
Pasqualini, em Esteio. Em outra direção vê a fumaça da indústria, no Polo
Petroquímico, em Triunfo. É ali que despontam os aviões com seus faróis
para aterrissagem no Salgado Filho. Hoje tudo está paralisado, vivemos
uma triste pandemia.
Aos amigos sempre relata que sua janela é seu Google Maps
particular. Quando a chuva está vindo, ela consegue acompanhar o trajeto,
vai rapidamente escurecendo ao leste, a chuva se aproxima, vai molhando
tudo ate chegar em Canoas. Que lindo é este movimento, a natureza
agradece, mas por quanto tempo? Quando acontece, é um alento.
Nestes últimos dias, tudo está diferente. Inês não vê pessoas na
avenida, poucos carros circulam, e não ouve o tradicional ruído da Assis
Brasil. As ruas estão desertas, Porto Alegre está triste.
Os aviões, não chegam, não saem, não cortam o céu bordado de
nuvens, agora calmo e tranquilo. E a chuva não vem.
A chuva é esperança, o dia é esperança, a noite é esperança. Todos
esperam, o mundo está unido como nunca se imaginou.
Inês lembra quantas vezes reclamou da correria do dia a dia, do
transito caótico, da gritaria das crianças no play ground. Hoje, aos 62 anos
pensa... o silencio dói, e tem nome COVID-19. É uma tragédia mundial.
Inês tem fé, e os brasileiros vão vencer a pandemia, a vacina será
descoberta e salvará a humanidade.

O combinado agora, nas redes sociais, único local de encontro de
amigos e familiares, com beijos e abraços virtuais, é compartilhar todo dia,
COMVIDA-20, queremos vida.

