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Barulho atroador
Passou o tempo do cheiro de mangueira florida dos quintais de
Cuiabá. É época da manga verdolenga. Na boca do Pari, onde as suas
águas entram nas do rio Cuiabá, enquanto faço meu dever de casa,
escuto histórias de meu pai, Luís, carinhosamente chamado de Kiko.
— Lembro-me muito bem, meu filho, eu ainda estava de catcho
com sua mãe, quando um barulho atroador tirou o sossego da noite.
Recém-servida a mojica, nesta casa mesmo, deixou todo mundo em
alarde. Tinha visita naquela noite. Além de mim e de sua mãe, estava
Ditão, só que era rapaz, morador antigo da boca do Pari. Como nós!
Pé de Tarumã dava fruta! Hum! Aquele cheiro do Tarumã em novembro, dezembro, a perfumar tudo aqui. O quintal ficava apinhado
de frutas no chão. Ali também morava uma coruja no oco do pau
que ficava esperando os bichinhos que vinham comer da fruta. Nesse
tempo, Ditão era sossegado, depois virou arroz de festa. Gostava de
uma chuça e rebuça que só ele. Levei um susto tão grande com o barulhão do rio que me engasguei com espinha de peixe. Sua mãe deu
uma volta completa no meu prato; me fez beber três goles de água
com um punhado de farinha de mandioca e arranhou meu pescoço
na medida do pé do Senhor dos Passos para minha garganta não
inflamar. Sua mãe sempre anda com fitinha do tamanho da planta
do pé do santo. Crendice que aprendeu ainda pequena, com sua avó
Nenê.
— Mas, e o barulho papai? Pergunta Branco, inquieto.
— Ah! Sim! Sucedeu que o barulho assustou todo mundo, que
nem mojica acalmou. Por essa luz que me lomea, deixamos a mesa
com peixe e tudo. Como não sou pongó, aproveitei para ficar atarracado com sua mãe. O barulho a gente já conhecia, mas nunca tinha
chegado tão forte como naquela noite. Veio do rio, logo abaixo da foz
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