
Os céus se fecharam numa noite de março, sem sombra de dúvidas, iria chover, as 

nuvens estavam escurecidas, como jamais foram vistas antes. Mesmo com as nuvens e 

com o medo do que estava por vir, ainda era possível ver uma parte do azul do céu, o que 

poderíamos dizer que era um sinal de que tudo iria ficar bem em breve, que era só a 

questão de tempo. Desde dezembro, o céu já estava começando a ficar cinzento, 

mostrando indícios de que essa chuva, ou melhor, tempestade iria diferente das outras e 

que viria se espalhar de forma tão veloz para todos os cantos do planeta. Infelizmente, 

não era só uma “chuvinha” era uma tempestade, que diferente da chuva de verão, não 

tinha previsão de ir embora.  

Aos poucos, as nuvens cobriram o céu por completo, deixando somente a 

escuridão para uns e a tristeza para outros. O olhar triste ao ver pela janela a chuva cair 

estava se tornando cada vez mais frequente, era possível ver o descaso com a vida, a falta 

de empatia, a falta de humanidade, a dor, o sofrimento, que infelizmente estava longe do 

fim. Tristemente, a chuva continuava a cair das nuvens escuras e poucos tentavam se 

proteger.  

A saída de casa não era como antes, era preciso se proteger de todas as formas 

possíveis, o passeio por diversão passou a ser algo distante, “só saia de casa se for 

essencial, pois a tempestade ainda está muito forte.” O espanto estava presente no ar 

enquanto algumas pessoas dançavam na chuva, elas sorriam e diziam com todas as letras 

que não havia chuva alguma e que era tudo uma invenção, que era mentira, pulavam sobre 

as poças de água que se juntavam no meio da rua, elas divertiam-se, riam, abraçavam-se, 

esquecem-se de que aquela chuva era perigosa, elas negavam a realidade. 

 O tempo perdeu o sentido, o ponteiro do relógio girava e a chuva não parava de 

cair, os dias passavam, as horas tornaram-se pó que se juntavam à terra que eram 

pisoteadas pela multidão que se aglomeravam.  

A solidariedade passou a ser somente uma palavra do vocabulário que havia 

perdido o sentido, o significado se perdeu com o tempo. O simples ato de doar passou a 

ser uma negociação que em alguns casos geraram conflitos, mas o que seria a 

solidariedade?   

Um raio de luz conseguia penetrar as nuvens cinzentas, seria a esperança de que 

tudo iria ficar bem? Não se sabe, mas agora, é necessário dar significado a palavra 

solidariedade, a tempestade ainda esta forte, porém é necessário unir forças para que tudo 



fique bem em breve. O mundo não é mais o mesmo, porém, ainda existe esperança de que 

vai ficar tudo bem, mas não será como antes. O que podemos fazer diante a isso? Quem 

podemos ser? As únicas respostas cabíveis a essas perguntas são inexistentes, a incerteza 

sempre está presente junto à chuva, deixando a tarefa de pensar no futuro ainda mais 

difícil. 

 


