
                            BICHANOS E OUTROS BICHOS 

  Assisti há poucos dias, pela televisão francesa, a 

interessante programa sobre regiões do planeta sujeitas a frequentes 

abalos sísmicos, em virtude de se encontrarem sobre falhas tectônicas, 

todas com singelos nomes que nem de longe sugerem seu potencial 

destrutivo. Com a ajuda de intérprete, o repórter entrevistou uma 

senhora sobrevivente de recente terremoto que arrasou pequeno 

“vilaggio” na Itália. A princípio, foi mostrada ao lado das ruínas de 

sua antiga casa, dando comida a um gatinho, exatamente aquele que, 

contou emocionada, salvou-lhe a vida. Com efeito, na fatídica noite do 

abalo, o bichano, que dormia no interior da residência, acordou-a 

muito agitado querendo sair. Foi ela, então, abrir-lhe a porta da frente 

da casa, deixando o marido, que ainda dormia, no leito do casal. 

Contudo, mal o gatinho saiu em desabalada carreira, antes mesmo que 

ela pudesse voltar ao quarto, tudo tremeu com grande estrondo e 

desabou inapelavelmente. O esposo morreu na hora esmagado pelos 

escombros, mas ela, embora ferida, sobreviveu. E agora volta todos os 

dias, após conseguir licença para regressar ao local ainda interditado, 

pois  restos de paredes mal equilibradas  oferecem grande perigo, a fim 

de alimentar seu pequeno salvador. 

  Essa história real levanta a seguinte questão: como esses 

pequenos felinos domésticos conseguem detectar, com precisão, a 

iminência de um abalo sísmico? De acordo com estudos da NASA, na 

iminência de terremoto ou de outro fenômeno dessa mesma natureza, a 

superfície terrestre sofre pequenas alterações que os  humanos não 

conseguem perceber, mas que são detectadas  não somente pelos 

bichanos, mas também por diversos outros animais. Cogita-se até 

mesmo da construção de detector capaz de “copiar” esse instinto 

aguçado dos animais e, com tal máquina, salvar muitas vidas alertando 

as populações para que se ponham a salvo antes que desastres naturais 

ocorram. 

  Há casos interessantes, muito bem documentados, como o 

das cobras – isso mesmo, serpentes – que teriam pressentido o grande 

terremoto ocorrido na China, na localidade de Haicheng, no ano de 

1975, pois fugiram de seus ninhos, sem qualquer explicação plausível, 

antes que o fenômeno ocorresse. Também é curioso o que fez um cão 

labrador, que se encontrava tranquilamente acomodado na sala da 

casa até que, de  orelhas em pé, saiu em desabalada carreira. As 

pessoas só correram quando tudo começou a tremer. 

  Fala-se que mesmo vacas leiteiras são capazes de pressentir 

um terremoto, até com seis dias de antecedência, pois diminuem 



sensivelmente sua produção de leite. Foi o que aconteceu no Japão, em 

2011, devido ao estresse que se abateu sobre elas pouco antes daquela 

grande tragédia. Igualmente incrível como os albatrozes percebem com 

antecedência um abalo sísmico, tanto que procuram, bem longe, um 

sítio seguro onde possam refugiar-se. 

  Eu já tinha falado sobre todas essas maravilhas do mundo 

animal com meu amigo caiçara, o Raimundo, vocês todos conhecem, 

quando o encontrei domingo último na saída da missa. Percebi que ele 

estava ansioso para me contar o que lhe havia acontecido: “Semana 

passada, seu doutor, meu gato preto saiu correndo pro quintal, isso 

sem mais nem menos. Aí logo pensei que minha casa iria desabar, 

chamei a Deolinda e o Zezinho, e também corremos pra  rua. Graças a 

Deus não era nada, não senhor. Era só a gata da casa da frente que 

estava passando, no cio. Já resolvi  que vou separar um gatinho bem 

bonito pro senhor...”. 
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