
Chovia quando as aulas terminaram. Uma chuva  

pesada e fria caía de um céu de inverno escuro, transforman-

do a tarde em noite. Eram apenas três horas da tarde, mas 

todas as luzes da rua estavam acesas, e as vitrines das lojas cin-

tilavam como pinturas vívidas. As ruas estavam quase deser-

tas, pois todos se abrigavam da tempestade. Quem não podia 

esperar corria de uma porta a outra, protegendo a cabeça.

Encharcado, Pedro corria debaixo da chuva, chapinhando 

nas poças, até que, a certa altura, percebeu que não havia 

mais razão para correr: já alcançava as grades do museu. 

Diminuiu então o passo e saboreou a expectativa de passar 

pelos portões.
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Do outro lado do gramado, o museu se erguia sólido e 

acolhedor, como se sempre tivesse estado ali, e as paredes – 

construídas com imensos blocos de granito –, plantadas no  

chão, pareciam uma árvore com raízes profundas. Pedro atra-

vessou os portões e sentiu, como sempre, que entrava em 

outro mundo, um mundo que o isolava dos perigos e dos 

problemas. Fora dali, ele tinha a sensação de ser uma peça de 

quebra-cabeça guardada na caixa errada, mas, no museu, sen- 

tia-se protegido. 

Agora, estava em casa.

 – Olá, Pedro – cumprimentou-o segurança. – Como foi 

na escola?

Mas Pedro já estava em outro mundo e não o escutou.

– Sempre sonhando – o homem comentou, com um sor- 

riso, observando a figura magra e molhada a dançar pelas 

poças de água formadas entre os paralelepípedos.

Pedro subiu os degraus e se abrigou da chuva sob os altos 

arcos. Um bando de pombas infelizes se amontoava no topo 

das colunas, enquanto pardais chilreavam ansiosamente à 

espera de que a tempestade cessasse. Um grupo de turistas 

japoneses, embaixo de guarda-chuvas, desceu a escada e 

entrou em seu carro iluminado.

Uma piscina formou-se ao redor dos pés de Pedro, que 
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começou a tremer. Era pequeno para um menino de dez anos 

e estava mal agasalhado, mas o fato de estar ensopado não 

diminuía sua felicidade. Pedro colocou a mão aberta sobre a 

coluna de pedra, como já fizera centenas de vezes. Mesmo 

nessa tarde escura, a pedra cinzenta estava quente, como se 

fosse viva. Queria abraçar a coluna, porém ficou inibido por 

causa das pessoas ao redor.

Enquanto olhava os visitantes partirem, tomou a decisão 

que ensaiava havia meses. Nessa noite, perguntaria à mãe o que 

exatamente tinha acontecido com seu pai. Ele já tentara saber, 

mas a angústia dela diante da pergunta sempre o impedia de 

prosseguir. Dessa vez, iria obrigá-la a contar tudo.

Pedro empurrou a porta enorme e entrou. Estava mais 

quente lá dentro, e o ambiente cheirava a história, um aroma 

suave e envolvente, antigo e intemporal, com um toque  

de decadência. 

O porteiro cumprimentou Pedro com um gesto familiar, 

quando o menino atravessou, correndo, o saguão em direção 

às galerias.

Pedro mal olhou para as peças expostas, antiguidades 

esplêndidas, cuja idade era difícil calcular. Já as vira antes, 

mas, embora jamais se cansasse delas, estava com frio demais 

para parar.



10 • Colin Thompson

Na galeria dos fósseis, seu olhar foi atraído para uma peça 

nova, exposta em uma vitrine. Era o esqueleto do morcego 

gigante Pteropus patagonicus, que, de acordo com a plaquinha, 

vivera duzentos milhões de anos antes, nas montanhas da 

Patagônia. Pendurado no teto, bem alto, havia um modelo do 

animal em pleno voo, criação da imaginação de um artista.  

O modelo estava suspenso por cabos finos, como um planador 

prestes a voar ao passado distante. Seus olhos brilhavam na 

semiescuridão, como duas estrelas amarelas, e pareciam seguir 

Pedro pela galeria.

O menino parou embaixo do modelo e olhou para cima. 

Imaginou-se no dorso do animal, agarrado à sua pele, voan- 

do durante a noite para lugares assombrosos.

– Olá, Pedro – cumprimentou-o a funcionária da galeria. 

– Como foi na escola? Não, não me diga. Uma chatice?

– Sim – ele respondeu.

– Criatura magnífica, não? – a funcionária comentou.

– Fantástica!

A essa altura, Pedro sentia tanto frio que, em vez de se 

demorar entre os fósseis, subiu correndo as escadas que 

atravessavam os salões dos cavalos de porcelana chinesa. 

Examinaria o morcego mais tarde. Passou pelas salas das 

múmias e dos manuscritos e chegou ao último piso, que 
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ficava aninhado logo abaixo do telhado, onde as salas eram 

menores e o teto, mais baixo. Dava para ouvir a chuva 

batendo contra as telhas, mais forte do que nunca.

No final do corredor, encontrava-se uma sala peque-

na onde se perfilavam vitrines repletas de livros antigos,  

encadernados em couro. O corredor parecia ser o único aces-

so à sala, mas Pedro encaminhou-se até uma das vitrines e a 

puxou. Os livros eram falsos e disfarçavam uma porta que 

levava ao pequeno apartamento onde Pedro morava.

– É você, Pedro? – perguntou uma voz em outro cômodo.

– Sim, vovô – ele respondeu.

– Você se molhou? Choveu a tarde toda.

– Sim.

– Vá se trocar enquanto eu ponho o jantar no forno e faço 

um chá – o velho disse, saindo da cozinha.

O avô de Pedro parecia um mago de livro infantil. Seu 

cabelo era branco como a neve e se misturava a uma barba tão  

comprida que caía por dentro da camisa. Mago ou não, usava 

um avental e tinha as mãos sujas de farinha. O velho era o 

zelador do museu, a pessoa que, todas as noites, recolhia as 

chaves, trancava os portões de fora e as portas principais, 

isolando Pedro, a mãe dele e a si mesmo do restante do 

mundo. Os três viviam congelados no tempo e na cadência 
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das relíquias adormecidas do passado. Era ele também quem 

preparava o jantar, enquanto a mãe de Pedro trabalhava em 

um dos escritórios do museu.

Pedro foi até o avô e o abraçou. Se o museu era o centro 

do universo de Pedro, o velho era o centro do museu. Pedro 

não se lembrava do pai. Jamais vira uma única fotografia 

dele. Porém, nenhum pai teria sido tão maravilhoso quanto 

o avô. Até começar a frequentar a escola, Pedro pensava que 

era assim que todas as crianças viviam. Com o avô e com a 

mãe, só. Descobriu a existência dos pais na escola, e também 

um vazio interior que nunca tinha percebido.

– Veja o que você fez – o velho disse. – Ficou todo cober-

to de farinha.

Seu tom, porém, não era de repreensão. Suas mãos  

grandes haviam deixado o neto branco. Em compensação, 

Pedro molhara o avô com a água da chuva. O menino olhou 

para o velho e sorriu. Estava seguro novamente.

O apartamento estava aquecido e dourado com a luminosi- 

dade que vinha da lareira acesa. Os cômodos estavam atulha- 

dos com todo tipo de coisa, como uma réplica do próprio 

museu. E isso não era de surpreender. Tudo ali vinha do museu 

– móveis antigos retirados de grandes residências, velhos demais 

ou sem nada de especial para serem postos em exibição; animais 
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empalhados que haviam perdido os pelos ou a pele; panelas e 

potes velhos; e um milhão de itens que a população doava ao 

museu por achar que, por serem velhos, seriam expostos em vi- 

trines. Todas as noites, Pedro, o avô e a mãe usavam pratos de  

porcelana e sólidos talheres de prata. Até mesmo o gato, 

Arquimedes, comia em uma tigela de cristal. O avô de Pedro 

brincava que um dia o apartamento seria posto em exibição, e 

que eles passariam a jantar diante do olhar do público.

Pedro foi para o quarto e tirou as roupas molhadas. 

Sentou-se na cama, confiante e feliz. Fora do museu, ele era 

apenas o menininho tímido que não tinha pai e não convi-

dava ninguém para visitá-lo, mas ali, em seu quarto, dentro 

do apartamento, dentro do museu, era um príncipe. Embora 

fosse sozinho, Pedro raramente se sentia solitário. Deitava-se  

nos travesseiros abraçado a Arquimedes e viajava a terras dis-

tantes e lugares fantásticos.

Dois andares abaixo, em seu escritório branco, a mãe de 

Pedro trabalhava diante do computador. Na memória da 

máquina, armazenava catálogos com tudo o que havia no 

museu, dos imensos mármores egípcios ao menor osso do 

menor musaranho pré-histórico, passando pelo pano com que 

o avô de Pedro limpava a pia, que já pertencera à cozinha da 

terceira dama de companhia da rainha Vitória. 
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Depois de trocar de roupa e de secar o cabelo, Pedro sen- 

tou-se com o avô diante da lareira, e eles conversaram sobre 

o dia, como faziam todas as tardes. Arquimedes roçou as per-

nas do menino, feliz por encontrá-lo, depois de passar o dia 

dormindo na cama dele. O dia de Arquimedes era a noite, e  

o seu império eram os cantos e os corredores secretos do 

museu. Ninguém sabia quantos anos tinha, nem uma vez, 

em sua longa, longa vida, ele se aventurara fora do museu.

– Viu o morcego? – o velho perguntou.

– Sim, é lindo – Pedro respondeu. – Eu estava com 

muito frio e por isso não olhei com atenção, mas achei-o 

deslumbrante.

– Sabia que o professor Rottnest fez o modelo a partir de 

um desenho meu? 

– Uau! – Pedro exclamou. – Como dá para saber a aparên- 

cia de uma criatura só por pedaços do esqueleto?

– Existem maneiras... – Então, mudou de assunto. – 

Como foi na escola?

– O mesmo de sempre – Pedro disse.

– Uma chatice! – os dois troçaram em uníssono.

– Imagino que o fato de você morar aqui não ajude muito 

– o avô comentou, abraçando o neto. – A maioria das pes-

soas mora em uma casa de frente para uma rua, às vezes 
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com um jardinzinho nos fundos. Quantos vivem dentro 

do maior museu do mundo, cercados por tantas peças 

esplêndidas? Comparada a isso, a escola deve ser mesmo 

muito chata.

– Pois é.

– Bem, as férias começaram – o velho disse. – Você vai 

poder passar o dia todo no museu.

Pedro não tinha nenhum amigo especial na escola. Tinha 

Arquimedes, a mãe e o avô. O que mais poderia desejar? Na 

escola, era como se olhasse a todos através de uma vitrine, 

como se não estivesse na sala com eles. Também não tinha 

vontade de levar qualquer colega para dormir no museu. Isso 

estragaria a magia.

– Vovô, quero saber sobre meu pai – sentia-se inseguro de 

perguntar ao velho sobre o filho dele.

– Não há muito para saber. Um dia ele foi embora e 

nunca mais voltou.

– Sim – Pedro respondeu –, mas nem o senhor nem a 

mamãe tocam no assunto.

O avô de Pedro disse alguma coisa sobre o jantar e voltou 

para a cozinha.

– Vou perguntar a ela hoje à noite – Pedro gritou para 

o avô.
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O velho não respondeu, e Pedro retornou à galeria dos 

fósseis para dar mais uma olhada no morcego gigante. 

Desde que começara a dar os primeiros passos sozinho, 

Pedro usava o tempo livre explorando o museu, não apenas 

as áreas visitadas pelo público diariamente, como também 

todos os locais escondidos e os depósitos esquecidos. Gostava 

mais quando não havia ninguém por perto, de manhã bem 

cedo, quando apenas as faxineiras se moviam em silêncio de 

galeria em galeria, ou à noite, quando todos já tinham ido 

embora. As noites de verão eram as melhores, pois o sol se 

punha tarde e as sombras compridas que ele produzia davam 

ao ambiente um encanto especial. A cidade, que se estendia 

para além dos jardins, das paredes altas e das grades, parecia 

estar a milhões de quilômetros; o zumbido do trânsito era 

como a respiração de um animal adormecido.

Quando todos dormiam, Pedro pegava a chave mestra do  

avô, no gancho próximo à porta, e saía para explorar. Ele e  

Arquimedes andavam de sala em sala, às vezes juntos, às 

vezes não.

As noites de verão, iluminadas pela lua no silêncio de 

pedra das grandes galerias, eram o momento em que Pedro se  

sentia mais tranquilo; imaginava que, numa dessas noites, 

poderia virar uma esquina e dar de cara com o pai.
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De vez em quando, Arquimedes vagueava por um corredor  

não utilizado, e Pedro o seguia na ponta dos pés. O corre- 

dor parecia não conduzir a lugar algum, mas, quando Pedro 

dobrava uma esquina, Arquimedes tinha desaparecido.  

O gato ficava sumido por dias a fio, mas o avô de Pedro se 

mostrava vago e despreocupado quando o neto comentava o 

assunto com ele.

– Arquimedes está bem – ele dizia. – Conhece este lugar 

melhor que ninguém. Ele tem lá as coisas dele para cuidar, 

coisas de gato. Logo voltará.

É claro que sempre voltava. Com um solavanco suave, 

Arquimedes subia na cama, esfregava a testa no cabelo de 

Pedro e ronronava tão alto que o menino, ainda meio adorme- 

cido, imaginava que o gato tentava lhe dizer alguma coisa.

– Bem que eu queria entender – Pedro dizia. – Queria 

saber por onde você andou.

Arquimedes se aninhava a seu lado, no travesseiro, e os 

dois amigos caíam no sono. No inverno, o gato se enfiava 

debaixo das cobertas, perto dos pés de Pedro.

Havia segredos no museu, coisas entrevistas pelo canto 

dos olhos, movimentos bruscos, luzes e ruídos abafados, 

especialmente durante a noite. Tudo aparentemente fora de 

alcance, como se alguém chamasse através da neblina, como 
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se algo perdido ou preso tentasse fazer contato. Pedro tinha 

certeza de que Arquimedes conhecia os segredos, mas natu-

ralmente o gato não tinha como lhe contar. Se é que queria 

contar. Os gatos eram criaturas reservadas, que guardavam 

tudo para si.


