Capítulo 1

Mesmo agora, depois de ter passado tanto tempo, ainda sinto um calafrio quando vejo a casa do meu avô. Sempre me pareceu um pesadelo de
pedras e heras, misturado com musgo e sombras frias, janelas que não abriam
completamente e um telhado bicudo que se perdia nas enormes copas das árvores ao seu redor. Surge à vista da estrada de repente, como um susto, depois do muro alto da casa vizinha, misteriosa e rodeada de um jardim coberto
de velhas samambaias.
Já sei que a maioria das pessoas adoraria ter um avô que morasse
numa casa com um indisfarçável ar mal-assombrado, mas eu, realmente, não
achava muita graça. Tinha muito mais desvantagens que vantagens, e além do
mais depois de uns quantos dias a gente se acostumava com o ar fantasmagórico e daí não sobrava muito para fazer e o fim de semana ou férias viravam um tédio. Poderíamos ver algum filme ou desenho animado para passar
o tempo, mas vovô sempre achou que a TV é um invento para o qual falta
muito pouco para a inutilidade total, e se recusou a entrar no grupo de vizinhos que instalou a antena coletiva no bairro, apesar de ter dois aparelhos em
casa – um na sala e outro, pequeno, na cozinha. Como a zona onde ele morava em Gramado pegava muito mal as estações, o único que se podia ver era a
programação do SBT. Como eu não curtia muito o que passava neste canal,
terminava contando as moscas do teto. Em todo o caso, dizer que dava para
“assistir” TV na casa do meu avô, também é um exagero: o aparelho da sala
era tão grande quanto velho e zunia de modo assustador quando o acendíamos – quando o acendíamos, coisa que não era frequente. Ficava entre decolar feito uma nave espacial e explodir. A TV da cozinha, por outro lado, estava sempre ligada no último volume e mais parecia um festival de minúsculos
confetes que saltitavam sem parar, variando do preto ao branco, passando por
todas as variações possíveis do cinza. Talvez por isso tivesse uma única assistente: Clarisse, que não tirava os olhos da telinha, embora eu nunca me atre1

veria a dizer que de fato via alguma coisa ali. Acho que somente adivinhava
as imagens.
Clarisse era a filha adotiva de meu avô, uma moça magra e pálida,
com olhos de eterna surpresa emoldurados por olheiras profundas. Chegara à
casa ainda meninota, depois que um acidente causara a morte de seus pais.
Ela cuidava de tudo, da cozinha, da limpeza, da roupa, das contas. Naquela
tarde, quando meu primo Inácio e eu descemos do carro de meu tio André,
junto ao pátio, ela acabava de pôr um bolo de laranja fumegante na janela da
cozinha, para esfriar. O ar se encheu com o perfume suculento do doce e por
um instante a casa pareceu rir, como se o limo e as sombras fossem só um
disfarce para assustar quem a olhava superficialmente. Clarisse estirou os lábios no que costumava ser o seu sorriso e virou-se para dentro da casa.
–“Seu” Chico! “Seu” Chico! Os meninos chegaram! – ela gritou, estridente.
Quase ao mesmo tempo o grande vulto do meu avô apareceu na porta
da área envidraçada dos fundos, segurando a bengala com uma mão e a xícara de café na outra. Foi naquele momento que tive a estranha impressão de
que aquele Natal ia ser diferente, apesar das TVs ruins de sempre e do ar ranzinza da casa de meu avô.
***
Para o “seu” Chico, todo grande momento tinha o direito de ser recebido em sua casa pela porta da frente. Mas, naquele dia não foi possível abrir
a porta que dava para o sombrio salão de assoalho encerado. As últimas chuvas, o tempo e a falta de uso tinham emperrado definitivamente uma fechadura que já era recalcitrante quando eu mal e mal sabia andar. Por isso entramos
pela área envidraçada, onde Clarisse cultivava uma coleção de cactus, uns
cinquenta vasinhos onde cresciam os vegetais mais esquisitos que já vi.
– André! Como vai a Puri? – berrou meu avô com a voz forte, abraçando o filho mais novo com força. Meu tio André sorriu enquanto retribuía o
gesto, e respondia qualquer coisa. Tia Puri estava grávida e o bebê ia nascer
por aqueles dias. Meu primo Inácio, que passava quase todo o tempo ouvindo
o CD portátil que ela lhe presenteara no seu aniversário, não parecia nem um
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pouco preocupado com aquele irmão completamente fora de planos. “Para
quê?” – dizia, – “não sou eu quem vai ter um bebê aos quarenta anos!” Era
maldade dele, porque a tia Puri ainda não têm 39.
Depois de ouvir as últimas novidades sobre a gravidez inesperada da
nora – ia bem, mas o médico recomendara repouso absoluto e só por isso ela
não tinha vindo junto, – vovô se voltou para nós: um homem enorme, de um
metro e oitenta, cara redonda e óculos de aro dourado.
– Então, vamos passar o Natal só nós quatro! Vamos nos divertir à
beça, não é?
Tio André olhou de relance para o filho e lhe deu uma cotovelada
discreta. Inácio, que mascava o mesmo chiclete de cem quilômetros antes e
não tirava os fones dos ouvidos, estremeceu de cima à baixo e sorriu amarelo.
– Vai... vai sim, claro, vô Chico.
Eu desviei o olhar e não disse nada. Pelo menos não ia ter de aguentar os especiais de fim de ano que minha irmã sempre assistia.
– Onde é que eu vou dormir? – perguntei, esperançoso. Com tanto
quarto na casa, esperava que pudesse ter um só para mim.
– Vocês dois vão dormir no quarto verde. Clarisse preparou-o especialmente para vocês.
Fiz cara feia: pois sim! Além de ter de ficar naquele fim de mundo
porque meus pais tinham resolvido passar o Natal e o aniversário de casamento em Manaus, eu ainda ia ter de aguentar dormir no mesmo quarto que
Inácio. Era o que me faltava! Deu vontade de pegar as malas e voltar por
onde tinha vindo, nem que fosse à pé.
– Vamos levar a bagagem, – decidiu vô Chico, pegando algumas sacolas.
– Papai, o senhor não devia fazer força, – recomendou tio André com
cautela. – Olha o coração...
– Não adianta falar, “seu” André, não adianta falar! – resmungou
Clarisse desde o fogão. – Mais do que recomendou o doutor, vai ser difícil fazer.
– Conversa mole pra boi dormir. Vamos, meninos, – respondeu o velhote com um muxoxo.
Agarrei a mala e as bolsas que tinha trazido e segui o enorme vulto
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de meu avô. Ouvi tio André dizer alguma coisa para Inácio e este resmungou
“que saco!” antes de agarrar a bolsa que ficara aos seus pés e seguir-nos de
má vontade.
Atravessamos a área que dava para o pátio coberto de lajes vermelhas
contornado por pequenos canteiros floridos e pelas duas ou três carreiras de
tijolos que compunham o muro de um velho poço artesiano. Depois entramos
em um corredor sombrio, apesar da grande janela no final dele, e paramos
junto a porta que dava de frente para o quarto de vovô. Ele a abriu e entrou,
possante, com as maletas. Entretanto, mal as pousou no chão, sentou-se numa
poltrona, respirando apressadamente.
– Bem, – ofegou, – quem vai querer a cama ao lado da janela?
– Eu! – gritei me jogando sobre ela, antes que Inácio tivesse tempo
de reagir. Ele me olhou com raiva e jogou a sacola que tinha em mãos sobre a
cama que restou.
– Grande coisa, – resmungou.
– Bem, espero que não se importem de dividir o quarto, rapazes. Não
quero dar ainda mais trabalho para Clarisse.
– Eu pensei que íamos poder dormir lá em cima, num dos “quartos de
visitas” – lamentei, pulando sobre os joelhos. As camas na casa do meu avô
eram antigas e altas, com estrado de molas. Era o que eu mais gostava daquele lugar, poder dormir ali. A gente deita e parece que afunda no meio dos lençóis. Dormir no andar de cima também era uma experiência e tanto. Os ramos
das árvores próximas se espalham sobre o telhado do andar de baixo e pelas
manhãs se pode ver os passarinhos bem de perto.
– Ih, Beto, o andar de cima está inabitável! – disse meu avô abanando
uma mão. – No inverno passado apareceu uma goteira e está tudo cheirando à
mofo. Abrimos as janelas todos os dias, sabe, mas não serve para muito, seria
preciso fazer uma grande reforma. Ou talvez vender essa casa imensa e comprar outra menorzinha e mais seca. Além do mais, a Clarisse é só uma pessoa
e não dá conta de tudo.
Torci o nariz porque apesar das minhas reclamações, aquela casa era
a casa do meu avô e eu não achei nada interessante a ideia de vendê-la.
– E por que o senhor não contrata mais gente para ajudar? – perguntei. Ele riu.
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– Porque é caro, Beto, só por isso. Minha aposentadoria não dá para
muita coisa. Agora andem! Vamos tomar o café da tarde que eu estou morrendo de fome. Depois vocês arrumam as suas coisas.
Pulei mais do que depressa e o segui. Antes de sair, espiei sobre o
ombro e vi Inácio se olhando no espelho da cômoda e apertando uma espinha. Depois ele tirou o chiclete da boca e o prendeu atrás da moldura. “É um
bestinha”, pensei, mas não disse nada, porque eu sempre colo o chiclete por
baixo da classe na aula de Matemática.
Depois do café da tarde – café com leite, nata, geleia de maçã, pão
feito em casa e cuca de laranja morna,– tio André se despediu de nós, entrou
no seu carro vermelho e saiu disparado. O Inácio ficou parado no portão durante muito tempo, olhando a esquina onde o automóvel desaparecera. Eu
aproveitei aqueles momentos para “arrumar” minhas coisas: empurrei a sacola dos sapatos debaixo da cama e amontoei dentro do armário a roupa que estava espremida na mala. Ficou meio revolvido, mas pelo menos dava para
achar a camiseta com o Guga que o meu pai me deu de aniversário. Adoro
tênis. Quando crescer quero ser campeão, que nem o Gustavo Kürten. Depois
fui dar uma volta no jardim, morrendo de saudade dos meus videogames portáteis. Eu tinha posto um saco deles dentro na mala, disposto a “contrabandeá-los”, mas minha mãe descobriu e além de confiscá-los, meu deu uma
bronca de meio quilômetro – ela andava assistindo muitos programas de psicólogos naquela época. Pensei que ia morrer de tédio! Duas semanas sem
TV, sem videogame, sem nada! Argh!
Na hora do jantar, meu pai ligou para saber que tínhamos chegado
bem, e para deixar o número de telefone da tia Rita, onde ia ficar a minha
irmã. Depois meu avô trouxe um baralho e uma rolha queimada, e jogamos
dorminhoco até as onze horas. Como jogo muito mal e ainda por cima tenho
um tremendo azar, perdi quase todas as partidas e logo fiquei com a cara preta. Vô Chico acabou com as duas bochechas pintadas e Inácio só com a ponta
do nariz. A verdade é que foi bem divertido. A única que saiu do jogo com a
mesma cara reluzente com que tinha entrado, foi Clarisse, que, para nos consolar preparou uma xícara de chocolate que vovô nos deixou tomar na cama,
depois de escovar os dentes.
– Mas não vão contar para as mães de vocês, – conspirou ele.
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Até à meia-noite, a casa estava às escuras e em silêncio. Bom, silêncio, também, é modo de falar, porque Inácio meteu os fones do CD portátil
nos ouvidos e pôs tanto volume que desde a minha cama eu podia ouvir aquele barulho que ele chamava de música.
***
Não fazia a menor ideia de que horas eram quando me despertei
bruscamente, com um berro agudo e desagradável ecoando nos meus ouvidos. Sentei-me no escuro e pisquei, aturdido, confuso com a maciez da cama
e a presença da parede no meu lado esquerdo. Pela janela entreaberta, escoava um fio de luz que desenhava uma linha na cortina de renda. A música do
CD portátil de Inácio tinha terminado e ele dormia profundamente. O silêncio
era tão grande, que pude ouvir o relógio do quarto de Clarisse, que ficava ao
lado do nosso, dando as horas. Uma... duas badaladas.
Estava morrendo de sono, mas não tinha nenhuma vontade de dormir, assim que resolvi ir até o banheiro, mais para passear no escuro do que
por vontade de fazer xixi. Levantei, meti os pés nos chinelos e andei até a
porta. Dali até o corredor foi uma questão de três passos e uma vez na área
envidraçada que atravessa o andar térreo da ala mais comprida da casa, encontrei facilmente a porta do banheiro, que ficava à esquerda, a alguns metros
adiante. Depois fui até a cozinha, para tomar um copo de água. Estava meio
sonolento, mas não acendi as luzes, pois conhecia bem a casa e as lâmpadas
da rua projetam claridade suficiente dentro das peças e dava para andar com
tranquilidade, sem esbarrar nas coisas. Estava com o copo de água na metade
do caminho para a boca quando ouvi a porta da área de vidro abrir e fechar.
Ora, meu avô sempre se gabava de que Gramado não era um lugar
perigoso para morar e que em geral podiam dormir sem se preocupar em trancar as portas com fechaduras extras. Fiquei um pouco assustado, porque ele
dizia isso para que a gente não tivesse medo, mas eu já tinha visto filmes de
TV suficientes para pensar que as coisas mais assustadoras acontecem nos lugares mais tranquilos do mundo. Por outro lado, no último ano tinham me assaltado duas vezes na porta da escola antes do diretor contratar um serviço de
segurança para fazer a ronda local. Apertei o copo de água com força e avan6

cei pé ante pé até a área, para ver se tinha entrado alguém.
A área estava vazia. Uma brisa leve movia as folhas e os galhos e a
luz da esquina projetava um estranho bailado sobre a parede cor-de-rosa.
Olhei a porta da área e vi que estava fechada, sentindo o coração na garganta.
“Que estranho. Será que foi minha imaginação?” pensei, e me aproximei do
vidro, olhando o pátio quase todo mergulhado nas trevas, protegido da iluminação pública pela própria casa. Apesar dela estar rodeada de árvores de copa
muito alta, ali existe uma espécie de clareira que se estende até o pequeno
gramado atrás da área de serviço, onde Clarisse costuma quarar a roupa branca. Uma pálida lua cheia derramava sua luz prateada sobre uma ponta das lajes avermelhadas. Nada mais.
Súbito, uma forma cinza clara moveu-se num lugar onde não devia
estar. Tentei me acalmar, porque lembrei que às vezes Clarisse pendurava as
toalhas de mesa para arejar durante a noite. Mas em seguida, me dei conta de
que nunca as pendurava ali, porque o recanto era muito úmido. Além do
mais, prestando atenção, aquilo não parecia uma toalha.
Movia-se lentamente, quase como se a soprasse o vento, mas de uma
maneira arrastada, como se estivesse presa ao solo. A forma avançou devagar, destacou-se e transformou-se em um vulto. De repente ele rodopiou e
abriu os braços brancos, esqueléticos, e gesticulou enlouquecidamente. A
aparição, meio fosforescente sob as manchas de luar, saltou sobre a beirada
baixa do poço, leve como uma pluma, e como tal, deslizou sobre a carreira de
tijolos. Depois desceu da pequena amurada e dirigiu-se sem pressa para o
gramado atrás da casa.
Só então consegui mover-me. Abri as mãos e o copo escapou-me, estalando sobre as pedras frias. O ruído foi tão alto que gritei e corri o mais depressa que pude de volta para o meu quarto, enfiando-me debaixo das cobertas, tremendo de medo. O sangue latejava alto nos meus ouvidos e eu não
conseguia escutar outra coisa que o próprio bater do meu coração e minha
respiração ofegante. Pensei ouvir outra vez o ruído da porta da área de vidro e
gritei de novo, a voz abafada pelo cobertor, empurrando a cabeça para baixo
do travesseiro. Creio que terminei adormecendo, mas quando soou o despertador do meu avô, o ouvi desde onde estava e saltei na cama outra vez. Juntei
todas as minhas forças para abrir a janela e vi o céu pálido, onde se apagavam
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as estrelas. Já estava amanhecendo. Ouvi movimentos no quarto de Vô Chico, desabei sobre o travesseiro e adormeci de imediato, pesadamente, um
sono inquieto, cheio de sonhos que esqueci no mesmo instante em que vovô
veio nos despertar com um alegre “bom dia”.
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