


Vocês já sentiram aquele frio na barriga, que 
é uma mistura fascinante de medo e desejo 

de quero mais? 

Assim eram as noites de Jorge quando 
dormia na casa de seus avós. 

Jorge e os primos tinham um quarto espe-
cial lá, que ficava no sótão! Antes de dormir, 

vó Maria, que era a melhor contadora de 
histórias do mundo, povoava o quarto com 
anões, guerreiros, ogros, fadas, princesas, 
dragões e sacis. Na escuridão da noite, o 

menino engolia o medo, querendo escutar 
até o final. 
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Mas, uma vez, o medo engo-
liu o menino. E não é que ele 
foi parar dentro da barriga 
da noite? Pois eu vou contar 
como isso aconteceu.

Quando o conto acabou, vó Maria des-
ceu as escadas. Todo mundo se acomo-
dou para dormir, menos ele. Jorge não 
encontrava posição na cama. Apertava 
os olhos bem fechados e ficava viran-
do, de um lado para o outro, repetindo 
rápida e silenciosamente: dorme pri-
meiro, dorme primeiro, dorme primei-
ro...  Jorge repetia para si mesmo, lá 
dentro do cérebro.

Acontece que, só de ficar pensando 
sem parar, estava era bem acordado! 
Ele escutava, porque não ousava abrir 
os olhos para ver, os primos que iam 
caindo no sono, um a um. Percebia o 
exato instante em que adormeciam, 
pela respiração deles que mudava, 
mas Jorge nunca arriscava abrir os 
olhos para conferir.



E todos os medos eram só dele, herança 
horrenda da escuridão.

O frio subiu da barriga e congelou o coração do 
menino que, engolido, não conseguia nunca mais 

sair de dentro da barriga da noite. 

Foi aí que ouviu uns barulhos no telhado. Ouviu 
passos: eram pássaros? Ouviu o tamborilar de 

dedos grossos: era chuva? Ouviu um sopro forte: 
era vento? Ouviu o trovão, era seu pensamento? 

Não, o labirinto sem saída do seu ouvido sabia 
que só podia ser uma coisa: o Bicho Papão. 

Caiu no sono o primo Caio. E Jorge pen-
sando: dorme primeiro, dorme primeiro, 

dorme primeiro... 

Caiu a Marina e o Guilherme que, inclu-
sive, roncava baixinho. Ainda faltava a 
Iara: dorme primeiro, dorme primeiro, 
dorme primeiro, seu cérebro mandava, 
desesperado, até que Iara também caiu 

no sono: a prima ressonava! 

Sobrou só o Jorge. 



Por fim, vocês não vão acreditar, um pum 
estrondoso que trovejou o maior fedor na 
cama de Jorge! Estão rindo? Não teve gra-
ça nenhuma. O menino berrou:

Ele resolveu abrir um olho. Qual não foi o seu 
espanto ao ver o telhado se abrir e o pé cabe-
ludo do Papão cutucar a fresta, dizendo:
- Olha que eu caio! - Caiu o pé.
Depois, apareceu a mão de garra do Bichão, 
tamborilando telha por telha: 
- Eu caio! - Caiu também.

E aquele bocão, soprando para dentro 
do quarto um bafo de ventania:
- Tô caindo! – Caiu.
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E acordou Lara que acordou Guilherme que 
acordou Marina que acordou Caio que caiu 
da cama, de susto, e foi chamar vó Maria. Ela 
trouxe uma xícara de chá. E acendeu a luzi-
nha de estrela. Jorge se acalmou. 

Jorge desenhou os pedaços do Pa-
pão em cada uma das placas mági-
cas: o pé cabeludo, a mão de garra, 
o bocão e até o bumbum de pum 
de trovão! Estavam todos proibi-
dos de entrar. P-R-O-I-B-I-D-O-S, 
entenderam? Ele pendurou as pla-
cas nos quatro cantos do sótão. 

Na quinta placa, Jorge desenhou 
Jorge. Sim, desenhou ele mesmo, 
bem caprichado.

Vejam só que sorte: vô José era marceneiro. 
Tinha uma oficina no porão de casa. No dia 
seguinte, construiu cinco plaquinhas e deu 
ao seu neto, dizendo com voz firme: 

– São amuletos para proteger o sono.



Naquela noite, folheou uns livrinhos 
já de pijama, acomodado em sua 
cama. 

E não é que dormiu? Caiu no sono 
primeiro que todo mundo e sonhou.

Em seu sonho, vó Maria varria os pe-
daços do Papão caídos em sua cama, 
juntava todo aquele montinho de pé 
cabeludo com mão de garra, bocão 
e bumbum. Então, ela montava sua 
vassoura de bruxa e saia voando pela 
fresta do telhado, levando o Bicho 
Papão para bem longe: Xô, Papão! 

Jorge acordou, e a primeira coisa que viu foi a 
vassoura atrás da porta! Vocês acreditam?

Mas a melhor parte vem agora! Sua prima 
Iara contou que, durante a noite, foi acordada 
por uma vozinha tagarela e, quando abriu os 
olhos para espiar quem era, viu o desenho fa-
lante do pequeno Jorge, na placa da cabeceira 
da cama! O boneco desenhado falava sem 
parar, com a própria voz do primo:
-Xô, Papão! Xô, Papão! Xô, Papão!

Pois é, dá para acreditar? 

Acreditem ou não, a verdade é que nunca 
mais o Papão apareceu por aquelas bandas...
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