
                                                   O Homenzinho dos Guarda-Chuvas

O homenzinho dos guarda-chuvas anda léguas para cumprir o seu 
ofício. Trata-se de uma figura franzina, usando minúsculos óculos escuros 
e surrado chapéu de feltro, e caminha sempre com passos ligeirinhos com 
uma sacola onde é colocado o seu estoque. O rosto é bonachão e simpático 
e com um sorriso nos lábios indaga nas casas (retirando respeitosamente o 
chapéu) se não há guarda-chuvas para conserto. Ele me faz lembrar aquelas 
figuras  das  histórias  infantis,  gnomo,  duende,  ou  algum qualquer  outro 
personagem  desse  mitológico  mundo.  Lembra-me  também  o  coelho  da 
“Alice no País  das Maravilhas”  e  ainda – e  só agora enquanto  escrevo 
ocorreu-me  a  semelhança  –  um  antigo  ator  norte-americano  que  fazia 
sempre,  em  filmes  década  de  1940/50,  o  papel  do  velhinho  bondoso, 
constantemente pronto a ajudar ou dar conselhos a quem quer que fosse: 
Henry Travers. Num antigo filme de Frank Capra, “A Felicidade Não Se 
Compra”,  ele  interpretava  o  anjo  que  aparecia  a  James  Stewart,  para 
auxiliá-lo  a  encontrar  novamente  o  seu  mundo.  Já  falecido,  era  um 
excelente ator, insubstituível em interpretações desse gênero.

Mas voltando ao homenzinho dos guarda-chuvas. Sabe-se que ele 
mora  longe  da  cidade,  mas  ninguém até  hoje  descobriu  em que  lugar. 
Acredito que tenha uma freguesia certa, pois em nem todas as casas ele 
oferece  os  seus  serviços.  Às  vezes  percorre  ruas,  no  seu  passinho 
apressado,  sem bater  em nenhuma porta.  Aproveita essas  andanças para 
fazer a devolução dos guarda-chuvas já consertados.

Depois  de  estar  com  todo  o  estoque  renovado,  porém,  ele 
desaparece e ninguém mais o vê. Recolhe-se, provavelmente, ao seu mundo 
e  lá  refaz  varetas,  cose  panos,  engendra  novos  cabos,  aros  e  molinhas. 
Imagino-o  em  seu  laboratório,  cercado  de  guarda-chuvas  por  todos  os 
lados,  solitariamente  entregue  ao  seu  trabalho  com  uma  alquímica 
dedicação.  Porque,  para  mim,  todo  o  trabalho  do  artesão  solitário  –  o 
joalheiro, o marceneiro, o sapateiro, de todos aqueles, enfim, que estão em 
contato direto e diário com a matéria – tem algo a ver com a alquimia, com 
os alquimistas, que na manipulação da matéria buscavam a paz espiritual e 
se resolviam a si próprios. E no guarda-chuva, invenção diretamente ligada 
às forças da natureza, ao sol, ao sal, a chuva, ao tempo (tempo de acontecer 
e de esperar), no guarda-chuva, digo, talvez existam poderes inimagináveis 
e nele – por que não? – quem sabe se concentram as gotículas de todo o 
existir. Não me surpreenderia se um dia o homenzinho dos guarda-chuvas – 
o  captador  da  chuva?  –  desaparecesse  para  sempre,  resolvendo-se  a  si 
mesmo.

© Raul Caldas Filho – Direitos reservados.



Se isto já não aconteceu, porque ninguém nunca mais teve notícias 
dele. (1970)
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