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Capítulo 1

Mamãe, princesa, papai, jogador

Com relação aos pais acontece a mesma coisa que com o 

clima. Não os escolhemos. Gostando ou não, eles estão aí e 

não faz sentido algum reclamar.

Para ser sincero, com os pais ainda é pior. Pois quando cho-

ve, abrimos o guarda-chuva; quando o Sol está radiante, colo-

camos um óculos escuro; quando cai uma nevasca podemos 

nos sentar perto da lareira e, no aconchego do lar, passar a 

camisa do time de futebol ou as roupas de boneca.

Tentem, porém, enfrentar uma vez pais ranzinzas com um 

guarda-chuva ou com um ferro de passar roupa! Digo: tentem, 

querendo dizer, evidentemente: Não tentem de jeito nenhum! 

Nem em sonho isso deve passar pela cabeça de vocês! Tenham 

paciência com eles. Talvez eles voltem a ficar calmos. Talvez 

virem adultos.

Em todo caso, quando eles irritarem vocês demais, lem-

brem-se de Elias.

Não faz tanto tempo assim que Elias completou sete anos, 

e imaginem só, a mãe dele até agora ainda não aprendeu a 

brincar de extraterrestre, e o pai até hoje não sabe fazer uma 

pipa decente!
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– Você tem sorte! – julgou Victoria, que estava no mesmo 

ano escolar de Elias. Ela é dentuça, mas não come cenouras. – 

Sua mãe parece uma princesa!

– É mesmo – Elias respondeu em voz alta.

Não era um entendido em princesas, mas não quis demons-

trar isso para Victoria.

“Por que as meninas sonham tanto com princesas?”, Elias 

se indagou em voz baixa, sua segunda voz, que ninguém, ex-

ceto ele, ouvia. “Se todas as princesas forem como a mamãe, 

não vai ter muita brincadeira não.”

A mãe de Victoria, sem dúvida alguma, não é mesmo uma prin-

cesa. Já está praticamente com todo o cabelo grisalho, veste calças 

baggy e não aborrece ninguém. Conta para a filha somente coisas 

empolgantes, por exemplo, que quando ela era pequena, caiu um 

temporal e ela teve de ir para a escola navegando no cesto de rou-

pa. Ou, então, quando a tia costurou um botão no pijama dela e 

por descuido acabou pregando-o também na barriga: a mãe de 

Victoria teve que andar de pijama durante todo o dia até ter cora-

gem de tirá-lo. Além disso, toda noite, ela e Victoria jogam o Jogo 

do Mico apostando amendoins, e ela é especialista em trapaças.

O pai de Elias também é especialista. Não em trapaças, em 

jogos de qualquer tipo. Ele sabe jogar Jogo do Mico, Ludo, xa-

drez, dama, trilha e uma porção de outros jogos. Não se trata 

bem de jogar, ele faz modificações nos jogos e torna-os melho-

res, para que fiquem mais bonitos, coloridos e barulhentos, e 

para que muitas pessoas queiram comprá-los. O pai de Elias 

inventa jogos de computador.

– Eu também queria ter um pai igual ao seu! – disse Emil, 

confessando novamente sua inveja. Emil tem o mesmo tênis 
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de Elias, tanto que os dois, sempre que se trocam no vestiário, 

acabam brigando por causa do tênis, já que em ambos os pa-

res consta um E grande. – Lá na sua casa você deve ter pelo 

menos um milhão de jogos, ou não?

– Sim, pelo menos um milhão – Elias, em voz alta, deu ra-

zão a Emil. Em voz baixa, porém, ele se indagava: “Que tanto 

os meninos brincam com jogos de computador? Com um com-

putador não se podem ganhar amendoins nem trapacear!”.

À primeira vista, ter uma mãe princesa e um pai jogador 

parecia ser uma tremenda sorte. À segunda vista, uma sorte 

pequena, e, à terceira vista, uma sortezinha praticamente in-

visível. Um quase nada. E Elias se sente pobre, infinitamente 

pobre, sem sorte alguma. Não fiquem espantados, pois é di-

fícil aguentar os pais dele mesmo! Vocês ficariam fora de si! 

Algumas vezes, Elias ficou fora de si, mas voltou rapidinho 

para dentro de si, porque sem corpo ele não conseguiria fugir 

de jeito nenhum. Ele tem um palavrão preferido. E um pouco 

complicado também, mas muito bonito. É assim:

Chulezudo-baleia-porco-comedor-de-caca-de-nariz-fantasma-

-mijão-fim-da-picada. Chega, já deu! Elias diz esse palavrão tão 

rápido que parece um tiro de pistola sendo disparado.

Sábado, por exemplo, ele repetiu o palavrão algumas ve-

zes em velocidade recorde. O pai estava sentado ao computa-

dor escrevendo alguma coisa. Através da janela o sol brilhava 

como a nova bola amarela de futebol que Elias ganhara de 

aniversário. Ele jogou bola durante muito tempo até que deu 

um chute direto na luminária e, então, teve de parar. 

 – Vai pro parquinho. Quando o papai terminar, ele te en-

contra lá. Então, vocês jogam bola juntos – a mãe prometeu.
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Elias foi para o parquinho e ficou chutando a bola contra 

o muro até ela voar por cima do muro e sumir. O pai perma-

neceu sentado até à noitinha diante do computador, a bola 

ficou naquele jardim desconhecido e Elias, ao longo de todo 

o trajeto, do parquinho até sua casa, veio xingando: – Chule-

zudo-baleia-porco-comedor-de-caca-de-nariz-fantasma-mijão-

-fim-da-picada. Chega, já deu!

Ou, por exemplo, na quarta-feira. A mãe pegou Elias na 

escola e disse: – Agora eu tenho que assistir a um vídeo sobre 

o castelo Buchlowitz e seus quadros. Fique bem comportado, 

seja bonzinho e quando o vídeo acabar, a gente brinca de 

“extraterrestre”.

Em seu quarto, Elias pintou e ficou alegre. Ele sabia que a 

mãe não iria brincar de “extraterrestre” com ele, mas estava 

alegre por ela ter a intenção de fazê-lo. Mas o vídeo era muito 

longo e a mãe sempre o interrompia, voltava e anotava algo. 

De repente, já era noite, o pai saiu do escritório, estava com 

fome, a mãe foi preparar o jantar e a brincadeira tinha ficado 

para escanteio novamente.

Elias pegou as pinturas que havia feito e de raiva as rasgou. 

Picou-as em milhares e milhares de pedaços. Jogou tudo na 

privada e deu descarga. Com isso, a privada ficou tão entupida 

que deu um trabalhão para o pai. Ele ficou tão bravo que deu 

uma superbronca em Elias, que não gostou nada e revidou: 

“Chulezudo-baleia-porco-comedor-de-caca-de-nariz-fantasma-

-mijão-fim-da-picada. Chega, já deu!”.

Mas Elias xingou em voz baixa, não em voz alta, para 

que ninguém pudesse ouvir. Afinal, a mãe e o pai deveriam 

pensar que ele estava envergonhado e arrependido. Os dois 
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se  aproximaram de Elias e lhe deram um beijo de boa noite, 

e assim fizeram as pazes antes de todos juntos irem dormir. 

Mas Elias sabia que era só por um momento. Qualquer hora, 

teria de xingar, se não amanhã, depois de amanhã, e se não 

fosse por causa da bola e do “extraterrestre” seria por causa 

de outras coisas. Porque o pai e a mãe faziam o que eles 

bem queriam, e não o que Elias queria! Eram impossíveis. 

Eram malcriados. E Elias não conhecia ninguém que pudes-

se educá-los.


