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Um guarda que só trabalha quando chove?
Ou alguém que guarda as gotas da chuva?
Vamos falar da chuva, enquanto você resolve.
Existem vários tipos de chuva.
A chuva que cai no meio do jogo e molha a grama. Que alaga o campo e faz as crianças brincarem na
lama. Aquela que esfria a partida no meio do dia. A mesma que lava, trazendo alegria. Para essa chuva não tem
guarda-chuva. Porque dessa chuva ninguém fugiria.
Mas existem outros tipos de chuva.
Aquela que cai de repente e dá um susto na gente.
A chuva miúda, contínua, insistente, que molha a terra
e brota as sementes, que lembra à gente que a vida
existe, que a vida insiste, que a vida resiste.
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Tem também o temporal, que vem com efeito especial:
relâmpagos e trovões, tambores e clarões! Tem chuva noturna, que embala o sono da turma, pingando de gota em
gota. Tem aquela de pingo grosso que estoura no chão
como se fosse um balão. Tem a chuva fraca que parece
que não molha. Um pingo atrás do outro até que encharca. E outra que vem de lado, que vem de cima, que vem
de baixo, e faz tudo parecer errado! Tem chuva fria, chuva
com vento, chuva exibida, chuva caída, chuva na medida,
chuva chovida. Enfim, tem chuva que não tem mais fim.
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Para todas as chuvas, basta um
guarda-chuva.

Um guarda-chuva?
Um guarda-chuva!
Já reparou como a interrogação
parece um guarda-chuva aberto?
E olha como a exclamação parece um guarda-chuva fechado!
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