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11

1
O caçador de javali ou veado

                                           Roger

               tinha um estranho efeito sobre as pessoas.

Olhem este cara, por exemplo. Dá para  
ver como está mal-humorado?

Esse humor de cão vem desde que saiu 
da cama, pisou numa bola de praia do seu 
filho garotinho, viajou de um escorregão 
até a janela, saiu projetado pelos ares e  
terminou caindo em cima de uma ro-
seira. Vocês também não ficariam de 
mau humor se tivessem uma dúzia  
de espinhos espetados na cabeça?

Não é o caso de se interessarem demais por 
este personagem. Ele só entra em nossa história 
como um exemplo e a gente vai se despedir dele 
para sempre depois de nove páginas.
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Aqui 
ele apa-
rece nu-
ma cami-

nhada pela 
floresta, a fim de ca-

çar javali ou de caçar 
veado — ou algo assim 

—, porque era o que os  
homens costumavam fazer 

no tempo de Roger. Acordavam de manhã e diziam: “Mulher, 
vou sair pra caçar”, e a Mulher dizia: “Que vai ser hoje, Mari-
do, javali ou veado?”. E o homem da casa respondia: “Tanto 
faz”, porque na verdade isso não importava: todas as comidas 
tinham o mesmo gosto (não muito bom) naqueles tempos. 
Ainda não tinham inventado o ketchup.

Então lá vai ele caminhando pela floresta — os passos res-
soando, trec, trec, trec — com a testa franzida de estar pen-
sando: “Por que será que tudo acontece comigo? Primeiro saio 
voando levado pela bola de meu filho, ganho uma coroa com-
pleta de espinhos, dou uma topada com o dedão do pé na so-
leira da porta, sou motivo de riso para minha mulher, que me 
chama de paspalhão desastrado, o que não resta dúvida que 
sou mas se ela realmente gostasse de mim não diria isso. De - 
testo minha vida de casado... eh... quero dizer: de caçador. 
Detesto ir atrás de javali ou veado. Eu deveria ter sido ferrei-
ro. Graças a Deus, daqui a mais oito páginas estarei saindo 
deste livro para sempre!”.
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Ele vai pensando toda essa besteirada, 
quando, sem a menor razão, 

o franzido da testa desaparece.

Caminha mais uns cinco metros e, 
sem a menor razão, sorri.

Mais cinco metros e, sem a menor razão, 
o riso atravessa o rosto de orelha a orelha.

E ele se sente uma maravilha, melhor do que quando ga-
nhou a corrida dos sacos no ano passado durante o Piqueni-
que Campestre.

Bom. Embora eu tenha escrito “sem a menor razão” — e 
repetido isso duas vezes —, havia, sim, uma razão. O caçador 
não percebeu que Roger estava caminhando em direção a ele, 
vindo da direção oposta.
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E, quanto mais perto Ro- 
ger foi chegando de en-
contrá-lo, mais bem-hu- 
 morado se tornava o ca-
çador. Era esse o efeito 

que Roger tinha sobre as  
pessoas. Ele fazia com 

que se sentissem bem.
E não precisava fazer nada para que se sentissem bem. 

Não contava piadas. Não procurava agradar — nem precisa-
va: era um príncipe.

Roger era o filho do bondoso Rei Dedilzifidicer. E, sendo 
um príncipe, tinha o direito de ser ríspido, arrogante e mal- 
-humorado. Só que não conseguia ser nada disso, porque não 
sabia o que era ser ríspido, arrogante ou mal-humorado. Nun-
ca tinha visto ninguém que o fosse. Nunca tinha visto seu pai, 
o rei, ter um acesso de raiva, nem sua querida mãe, já faleci-
da, bater o pé contra o chão num momento de impaciência. 
Jamais vira nenhum dos ministros do rei que estivesse com a  
cara “amarrada”, nenhum de seus cortesãos, de seus 
cozinheiros, de seus criados. Desde que 
nasceu não houve nenhuma vez em  
que tivesse ouvido altearem a 
voz para gritar, xingar, 
praguejar ou discutir.
Nenhuma vez em 
que tivesse visto  
uma lágrima, a não, 
ser lágrimas de ale-
gria. Destas... ah! 
destas viu muitas.
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Porque Roger era um portador de alegria, sua presença 
servia para espalhá-la. Era algo que se irradiava de sua pessoa 
como os raios do sol. Foi sempre uma alegria muito especial 
para sua mãe, e ele se sentia particularmente feliz cada vez 
que pensava nisso, levando-se em conta que a rainha teve um 
fim prematuro: quando nadava, certo dia, uma baleia-azul a 
engoliu.

Sentiu a perda da mãe, mas as baleias eram seu mamífero 
preferido e o azul a cor de sua predileção, portanto, se ela de-
via ir-se, a forma por que se foi não lhe pareceu das piores. 
Não tardou muito para que Roger viesse a sorrir com a ideia 
daquela baleia-azul sobre o verde intenso do mar tragando 
goela abaixo sua mãe vestida num maiô com listras vermelhas 
como se ela fosse uma bengalinha doce.
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Tudo na vida era motivo de diversão para Roger. Aqui está 
ele acordando de manhã.

Esta é a manhã em que ele planejou dar um passeio a ca-
valo pelos domínios do rei. Mas amanheceu um dia horrível. 
Está chovendo. Não só está chovendo como está caindo neve 
e granizo ao mesmo tempo. As pedras de granizo, soando aos 
ouvidos como se fossem tiros disparados, ricocheteiam contra  
os muros do palácio. Que pensam vocês que Roger diz a si 
próprio ao olhar para fora da janela? Diz: “Uau! Vou ficar en-
charcado até os ossos em dois segundos se sair com esse tem-
poral. Mal posso esperar!”.
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Ele não volta para a cama e não abre um livro ou uma re-
vista da coleção da família real, como faria qualquer príncipe 
que estivesse com a cabeça funcionando bem. Sai direto para 
o temporal e fica empapado e recebendo o impacto das pedras 
de granizo que se chocam contra seu corpo inteiro. E diverte- 
-se a valer (acreditem ou não).

Tudo, fosse significativo ou insignificante, fazia Roger di-
vertir-se a valer. Escovar os dentes era uma diversão. Comer 
e dormir, outra diversão. Divertia-se com esportes: caça, arco 
e flecha, torneios em que dois cavaleiros se enfrentavam com 
lanças. A bondade divertia-o, mas a crueldade não o divertia 
menos. Pessoas gordas, pessoas magricelas, pessoas ricas, pes-
soas pobres, andarilhos, todos provocavam-lhe o riso. Pes soas 
que moravam em castelos com dúzias de empregados cujo 
serviço elas não tinham como acompanhar eram motivo para 
gostosas gargalhadas.

O altíssimo-astral de Roger tinha uma ação enfeitiçante so-
bre qualquer um ou qualquer coisa que se aproximasse meio 
quilômetro de onde ele estava.

Os cachorros paravam de caçar gatos.

Os gatos desistiam 
 de caçar pássaros.
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O feitiço atraía os pássaros para fora das árvores e 
eles paravam de caçar vermes.

Os vermes enroscavam-se e desenroscavam-se 
em espasmos de hilaridade.

E as hienas, que se punham a gargalhar, gargalhavam com 
tanto entusiasmo que tinham de entulhar suas bocas com ga-
lhos mortos e folhagem de gosto ruim para conseguir recupe-
rar a compostura.
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A esta altura, já deu para vocês 
terem uma ideia do efeito garga-

lhante de Roger. E aqui está o nosso 
amigo caçador de volta à cena.

Foi só Roger se tornar visível para ele, e o 
caçador não se aguentou mais em pé, rindo 

aos gritos. Opa! Acabou de cair em mais outra 
roseira.

Ele está tão en-
tregue às suas risadas 
que nem é capaz de 
pensar em como vai se 
sentir péssimo daqui 
a um minuto. Mas 
não tem problema, porque a partir deste exato momento ele 
sai do livro. Estava aqui só para mostrar-nos o efeito que Roger 
tem sobre as pessoas.

  Sr. Caçador, 
pode ir saindo.
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Ele continua rindo.

Senhor, está na hora.

Ele não sai. Continua rindo.
Não vai sair.

Que chato perder o controle de um livro desta maneira.
ok, saímos nós, então, e passamos para o próximo capítulo.
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