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Aparecida DiasAparecida DiasAparecida DiasAparecida DiasAparecida Dias

O bom velhinhoO bom velhinhoO bom velhinhoO bom velhinhoO bom velhinho
que anunciava o Natalque anunciava o Natalque anunciava o Natalque anunciava o Natalque anunciava o Natal

Eram contas de luz enfileiradas serpenteando a montanha coberta pela noite
de dezembro. Vinham descendo. E pouco a pouco os pequenos pontos de luz
iam tomando formas e rostos sob o som de hinos de louvor. O cheiro da noite
fresca, das folhas lavadas pela chuva e da terra molhada trazia o tempo de
renovação. Chegavam dezenas de pessoas com velas acesas nas mãos. Todos
se acomodavam no pequeno terreiro em frente à nossa casa. Minha família era
pequena ainda: minha mãe, meu pai, eu e duas irmãs. Eu tinha ainda uns cinco
anos de idade e olhava tudo aquilo com admiração. No pequeno arraial de
Senhora do Carmo, era noite quente de verão e ali, do lado de fora da casa, era
agradável. Por isso as pessoas se espalhavam, contavam histórias engraçadas
e riam. Ao sinal do meu avô, as pessoas se aproximavam do presépio que ocupava
um canto da sala, fazia-se um grande silêncio e, então, iniciava-se um momento
sublime. Todos oravam diante daquela pequena cidade-campo em miniatura,
porém sagrada.

Aquele presépio nem sempre ficava, assim, na sala de casa. Semanas antes
havia começado a sua construção. O dia tinha amanhecido com sol, depois de
uma noite de chuva. Saímos para o campo. A Serra do Lobo era alta e escura,
mas cá em baixo, às margens do pequeno riacho, era fácil encontrar areia e
pedras brancas. Recolhíamos tudo que achávamos úteis para a nossa construção.
Nas pedras e troncos de árvores caídas, encontrávamos os musgos. Em baixo
das árvores tinham galhos e samambaias.

- Pra quê tudo isso, mãe? O que vamos fazer?
- Vamos preparar para o Natal!
Esperávamos nosso pai chegar de Itabira com um pacote cheio de areia

brilhante. Uma areia escura, da cor de grafite. Eu gostava do brilho que ficava nos
dedos quando metia a mão no pacote. Era esmeril, pó da pedra de minério de
ferro. Minha mãe engomava um tecido grande com goma de polvilho, depois
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salpicava aquele pó em cima do tecido molhado e botava ao sol para secar. Só
depois de seco, é que podia trabalhar com aquela manta escura.

Na sala começava o ritual de construção do presépio. Primeiro algumas pedras
grandes e galhos de árvore. Em seguida a manta brilhante cobria tudo aquilo,
formando uma gruta enorme. Depois, a areia branca era peneirada no chão. As
pedras pequenas e brancas desenhavam um caminho que ia até o canto mais
fundo da gruta. Tomando conta de metade da sala, estava a areia contornada
com pedras cobertas pelo musgo.

Minha mãe abria uma mala enorme e meus olhos saltavam pra dentro dela. Lá
estavam as peças sagradas embrulhadas em papel jornal para não quebrar.
Ajoelhávamos ao chão e observávamos. Minha mãe tirava uma a uma: Primeiro
o São José, depois a Nossa Senhora, a manjedoura...

- Mãe, e o menino Jesus?
- Ele só pode ser colocado na noite de Natal. Ainda não é hora!
Em seguida eram colocados os animais: o cavalo, a vaca, as ovelhas, o galo

bem no alto. Alguns pinheiros verdes, as casinhas brancas e o anjo. Como eu
gostava de ver. Olhar e tentar ler o que dizia uma faixa que ele trazia nas mãos:
Glória in excelsis Deo.

- Mãe, lê pra mim?
- Não sei, é latim!
- O que é latim?
- É um jeito de falar!
- Mas como se fala?
- Não sei.
E minha mãe fechava a mala.
- Mãe tem mais imagens! Olha, tem mais!
- São os três Reis Magos. Eles só chegam depois que o menino Jesus nasce.

Nós vamos completar o presépio depois. Tem o dia certo.
Passávamos o resto do dia contemplando aquela obra! Era lindo! Parecia de

brinquedo, mas era sagrado. Não podia brincar, só admirar.
As semanas que antecediam ao Natal eram de alegria! O grande dia se

aproximava e os vizinhos se juntavam para rezar nas casas uns dos outros.
Eu olhava atenta cada pessoa, cada oração feita. Elas estavam cantando um

Glóooooooo...oooo...oooo...oooo...ria, in excelsis Deeeo!
As pessoas também sabem a língua dos anjos!
E a língua dos anjos continuava...
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!



COLETÂNEA DE CONTOS E POEMAS

130

Kyrie, eleison!

Eu não conseguia entender, mas achava bonito e tentava repetir.
Tinha uma pessoa mais velha que cantava uma parte sozinha e todos

os outros respondiam: “Ora pro nobis”

Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis!
Sancta Virgo virginum , ora pro nobis!
Mater Christi, ora pro nobis!

Algumas pessoas tinham nas mãos um pequeno livro de páginas
amarelas. Outros apenas repetiam.

Terminado o momento de oração, as senhoras se dirigiam à cozinha e
ajudavam a servir o café.  Um bule quente fumegava nas mãos da minha
mãe enquanto as comadres circulavam com tabuleiros de biscoitos. Os
homens se juntavam no terreiro e contavam histórias de assombração ou
falavam das lavouras, do preço da cana, da rapadura e da cachaça.

As crianças corriam entre os adultos e brincavam de esconde-esconde.
Aos poucos as pessoas se despediam e partiam. No dia anterior tinham

visitado outra casa. O Natal se aproximava e todas as famílias se
preparavam para a chegada do Menino Deus.

Meu avô Geraldo ficava conosco. Ele gostava de contar histórias da
Bíblia e nos catequizar. Sentia-se orgulhoso ao dizer que tinha a Sagrada
Escritura e que era catequista.

- Vô, posso dormir agora?
- Não. Ainda não terminei. E antes de dormir tens de tomar a bênção e

beijar-me a mão!
E eu saia devagar, me esquivando...
- Volta aqui, menina!
Era melhor voltar e ouvir as histórias. Obedecer ao bom velhinho de

cabelos brancos. Os poucos que lhe restavam, pois era calvo, muito calvo.
Seus pequenos olhos azuis me fitavam com firmeza e eu compreendia que
ele sabia tudo da Sagrada Escritura e que eu deveria ouvir. Ele falava dos
seus pais, de seus avós e da Terra amada: Portugal. Seguia a rota da vida
no Brasil: Itabira, Itambé do Mato Dentro, a fazenda, a lavoura de café, de
cana-de-açúcar, a tradição cristã.

- Vocês também são um pouco portuguesas. Ouçam bem o que lhes
digo!
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Sentávamos próximo ao fogão de lenha e ele viajava na explicação: passava
por Nazaré da Galileia, Judeia, Belém... E Jesus nasceu em Belém. Já quase
dormindo enchia-me de coragem e beijava-lhe a mão:

- Bença, vô!
- Deus te abençoe!
O dia seguinte amanhecia com o canto do galo. E era o galo que nos esperava

à noitinha: Missa do Galo. Imponente galo que se destacava no alto do cruzeiro no
adro da matriz de Nossa Senhora do Carmo. E o Natal chegava. De madrugada
já se podia colocar o Menino Jesus na manjedoura.

O almoço de Natal tinha galinha recheada. Tinha meu avô fazendo orações e
um presépio sagrado na sala.  A alegria que nos enchia os corações era a
presença do meu avô, o cheiro do musgo no presépio e o “Glória in excelsis Deo”.

Um adeus ao subir a trilha na colina marcava o início de um novo ano.
E vieram outros dezembros até que num dia de Natal, o bom velhinho se foi de

vez.  O Natal nunca mais foi o mesmo. Até o bom velhinho foi corrompido pelo
capitalismo e, penso eu, que esse nem mesmo sabe a língua dos anjos.


