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Sofia não conseguia se lembrar de quando havia 

tentado abrir aquela porta de madeira pela primeira 

vez. Deveria ter oito ou nove anos de idade, cinco 

a menos do que agora; e a vida era bem mais fácil 

naquela época. A risada de seu avô, alta e grave, res-

soava por todos os corredores do casarão onde ele 

morava, preenchendo-os de vida.

Tudo era motivo de riso: vô Nicolau talvez fosse 

um mago ou um gênio das Mil e uma Noites, um ser 

humano qualquer não seria tão interessante. Sem-

pre vestido de branco da cabeça aos pés, com uma 

barba ruiva pontuada por pelos brancos aqui e ali, 

como sal e pimenta vermelha, parecia muito mais 

um personagem do que uma pessoa de carne e osso.  
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Um  personagem, diga-se de passagem, do tipo 

preferido de Sofia: aqueles que contavam histórias 

sobre reinos encantados, animais falantes, heróis ir-

resistíveis e belas princesas. Com seu vozeirão de 

barítono, vô Nicolau costumava tagarelar sobre os 

costumes dos habitantes mágicos do submundo com 

o mesmo entusiasmo que usava para discursar sobre 

as leis da física. Um pé no mundo das fadas, outro, 

na realidade, ele sempre havia sido assim. Talvez por 

isso os médicos demoraram tanto para perceber o 

que estava acontecendo.

Desde os três anos de idade, Sofia passava 

as férias de verão naquele casarão, cheio de cô-

modos, escadas e segredos. Da janela do carro, 

com as pernas doendo e meio enjoada pela longa 

viagem, sentia seu coração acelerar quando con-

seguia ver a fachada de pedra coberta de rosas e 

trepadeiras pelo vidro sujo da caminhonete. Gos-

tava de tudo naquela casa: o cheiro familiar de ca-

momila, madeira e café, a sala que o sol inundava 

toda manhã, o sótão escuro e úmido, os jardins 

sempre floridos em uma mistura desordenada de 

plantas selvagens e ornamentais. Ela achava que 

aquela casa fazia parte dela. 
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Sofia era uma menina especialmente inteligente e 

sensível. Tímida e baixa para a idade, parecia perma-

nentemente distraída, embora prestasse muita aten-

ção nas pessoas e acontecimentos ao seu redor. Tinha 

um pouco de medo das meninas de sua idade, embora 

as achasse fascinantes com seus celulares de última 

geração, roupas de cores vivas e habilidades sobre-

-humanas para conversar com os garotos.

Ela se sentia confortável com suas duas amigas de 

infância, seu velho par de tênis de lona e seu cabelo 

castanho-claro e comprido amarrado em um eterno 

rabo de cavalo. Gostava de hábitos e rotina, assim 
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como de romances de fantasia. Nenhum hábito a 

agradava mais do que saber que em dezembro seu avô 

a buscaria na casa de seus pais com a velha caminho-

nete verde-água e que passariam dois meses juntos, 

estudando livros velhos e explorando os bosques que 

rodeavam a velha casa.

Durante as férias, Sofia era deixada livre para 

satisfazer todas as curiosidades e perambular pela 

propriedade enquanto Nicolau trabalhava em seus 

ensaios e experiências. As proibições sempre fo-

ram bem poucas: nada de passeios nos bosques à 

noite, tinha de devolver os livros na biblioteca em 

seu exato lugar e em hipótese alguma deveria en-

trar no único cômodo trancado da casa. Todas as 

advertências eram compreensíveis, claro, exceto a 

última, que a menina tentou burlar de todas as for-

mas possíveis. 

A verdade seja dita: aquela porta parecia conter 

um segredo digno de seu tamanho e peso. Imensa, 

era decorada com figuras aladas borboleteando em 

torno de árvores carregadas de frutos, entalhados 

com capricho na madeira escura. A porta, apesar das 

inúmeras tentativas de Sofia para abri-la à força, nun-

ca havia cedido um milímetro, tão abalada com seus 
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 esforços quanto uma montanha perante a vontade de 

uma formiga. A fechadura era ainda mais convidativa: 

dourada e brilhante, com um buraco minúsculo para a 

chave misteriosa que destrancaria todos os segredos 

do cômodo. Sofia já havia perdido a conta das vezes 

em que, escondida de seu avô, tinha colado um olho 

no buraco da fechadura tentando ver, sem sucesso, 

para além da camada de teias de aranha e sujeira que 

se acumulava no orifício. Havia perdido noites e noi-

tes imaginando o que haveria por detrás daquela por-

ta. Um animal selvagem? Livros proibidos? Talvez, 

simplesmente, um refúgio para longe dela? 

Ultimamente, no entanto, suas preocupações 

eram outras. Era a primeira vez que visitava o avô 

sem olhar por um segundo para a porta misteriosa. 

A doença dele ocupava completamente seus pen-

samentos. Em um minuto, Nicolau se comportava 

como sempre, tratando-a como a princesa daquele 

casarão. Comentava curiosidades a respeito de al-

gum livro ou planta e reclamava do olhar de preocu-

pação que não a largava. 

– O que foi, Ratinho? Pare de arregalar os olhos 

desse jeito, senão sua boca e seu nariz vão fugir, as-

sustados! – no momento seguinte, porém, sem aviso, 
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a apatia tomava o lugar das brincadeiras e o vazio se 

instaurava novamente.

Nos últimos dias, os períodos de névoa, como 

Sofia chamava as crises de amnésia e demência, es-

tavam se tornando cada vez mais longos. Em geral, 

Nicolau recuperava a consciência no fim da tarde 

ou de manhã cedo, e nesses momentos seus olhos 

azuis perdiam a aparência opaca por alguns minutos.  

O reflexo de dor e confusão, entretanto, estava 

sempre presente, mesmo se ele tentasse ocultar o 

sentimento, fazendo piadas com seus lapsos de me-

mória ou contando pequenas histórias como antiga-

mente. O esforço que fazia para se segurar àqueles 

fiapos de claridade mental dava um nó na gargan-

ta da menina como se algo a estrangulasse, mas ela 

tentava, sem muito sucesso, fingir não estar abalada 

para poupá-lo de mais sofrimento. 

Este verão estava cansativo e angustiante. O tem-

po parecia combinar com o estado de espírito dos 

moradores daquela casa: tempestades e mais tempes-

tades enchiam o ar de tensão e sons amedrontadores, 

quebrando vidros, alagando o sótão e infiltrando-se 

pelas telhas antigas.

* * *
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O dia amanheceu como qualquer outro na tem-

porada. O ar pesado e o vento arrastando garrafas e 

folhas caídas pelo chão do terraço anunciavam chuva 

para a noite. Sofia olhou para o céu: nuvens cinzas co-

briam completamente o Sol, fazendo com que aquela 

manhã parecesse já fim de tarde. 

Nicolau estava fazendo seus exames de rotina 

na clínica desde cedo e o médico da família pediu 

para conversar com Sofia ao final da consulta, para 

lhe contar atualizações sobre o estado de saúde de 

seu avô. Ele pretendia também informá-la sobre pre-

cauções simples para evitar acidentes domésticos e 

dar outras recomendações. A menina sabia que essas 

visitas eram necessárias, mas as odiava mesmo assim. 

Ela calçou as galochas, passou rapidamente as 

mãos pelo cabelo, prendendo-o em um rabo de ca-

valo baixo, e entrou na caminhonete; desta vez, seria 

conduzida pelo caseiro. Com o estômago doendo ao 

prever as más notícias que receberia, afivelou o cinto 

e calou-se durante todo o caminho, brincando, dis-

traída, com o elástico que tinha no pulso. Pensou em 

seus pais, sobrecarregados de trabalho, que contavam 

com ela para fazer companhia ao avô durante aqueles 

meses. Filha única, responsável e séria, Sofia sabia que 
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era perfeita para o papel de cuidadora, apesar da pou-

ca idade. Então, por que ela se sentia ansiosa, assusta-

da e com uma sensação permanente de estar fazendo 

algo errado? Suspirou e olhou pela janela, tentando se 

distrair com a paisagem.

Já sentada na sala de espera, folheou uma revis-

ta velha, alternando o olhar entre as notícias antigas 

e uma das pinturas genéricas, comuns em paredes 

de consultórios, hotéis e salões de prédios. Ao con-

trário dos quadros abstratos que havia estudado em 

suas aulas de história da arte, aquelas superfícies co-

bertas de misturas de cores e texturas não significa-

vam nada para ela nem para ninguém. Abraçada em 

seu moletom para se proteger do frio do ar-condi-

cionado, tentava achar uma posição confortável na-

quela poltrona de couro dura e quadrada. Logo, seus 

pensamentos tomaram um rumo e ela se perdeu em 

previsões confusas e ligeiramente catastróficas, es-

boços de uma vida sem seu avô, sem aquele casarão, 

sem cor e sem graça. 

Um ranger de porta arrancou-a de seus pensa-

mentos e ela se aprumou na cadeira como um animal-

zinho assustado. A figura que saiu pela porta parecia 

a de alguém que estava perdendo uma longa e dura 
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batalha. Encolhido, cansado e pálido, aquele homem 

lembrava uma sombra do avô que ela admirava. O mé-

dico se despediu de Nicolau com um breve aperto de 

mão; o contraste entre aqueles dois homens, vestidos 

de branco, não passou despercebido por Sofia: um 

jovem confiante e infalível, e o outro... ela não con-

seguiu concluir o pensamento. Não podia pensar no 

avô como alguém vulnerável e doente, que não era ca-

paz mais de responder perguntas simples como “Em 

que ano estamos?”, “O que o senhor comeu ontem 

no jantar?”, “Quem é o atual presidente do Brasil?”. 

Doutor Hakim segurou a porta e fez um sinal 

para Sofia entrar.


