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Resenha
A galinha Biruta, apesar do nome, não tinha nada de maluca.
Tinha ganhado esse apelido porque vira e mexe tropeçava – já
não podia enxergar e, por isso, esbarrava nas coisas e caía. Não
era cega de nascença – já era crescida quando a escuridão foi
chegando pouco a pouco, fazendo o milho perder a cor, até que
tudo ao seu redor se tornasse definitivamente noite. Apesar do
seu caráter afável, que não pretendia de modo algum causar confusão, certa madrugada acabou atordoando o galinheiro inteiro,
ao despencar do poleiro. O dono do sítio, despertando repentinamente no meio da noite, decidiu que a galinha deveria ir para
a panela ainda no dia seguinte, servindo de prato principal para o
almoço que pretendia oferecer a seu neto, que logo mais chegaria
da cidade. E, de fato, aquele teria sido mesmo o destino de Biruta,
não fosse a compaixão do menino, que logo reparou naquela galinha que ficava quieta, no canto, distante das outras. Quando o
avô contou que ela não enxergava, e que seria sacrificada para o
almoço, o garoto pediu ao avô para deixá-la viva – queria levá-la
para a cidade consigo. O avô acabou concordando, para fazer a
alegria do neto, e preparou uma macarronada. No colo do menino,
em sua nova vida de bicho de estimação, Biruta conheceu afeto
pela primeira vez – logo ela, acostumada que estava às bicadas
das companheiras do galinheiro.
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Biruta é uma história delicada e pungente a respeito da perda
da visão e da relação entre homens e bichos, que traz belas e sensíveis ilustrações de Odilon Moraes. Acompanhamos Biruta desde
o momento em que vai deixando de ver, com o escuro se fazendo
cada vez mais presente, até o encontro com o menino que se tornaria seu companheiro. Sônia Barros escreve uma prosa de tonalidades líricas, com um discreto jogo de rimas que nos convida a ler
nas entrelinhas. As ilustrações, feitas em aquarela, conseguem o
prodígio de evocar a cegueira em imagens, usando uma paleta de
cores predominantemente frias e opacas, jamais vibrantes, que
nos aproximam do desamparo da galinha protagonista – imagens
reflexivas que de alguma maneira estendem a temporalidade da
história, evocando gestos que não vemos.
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