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Você sabe o que quer dizer “degringolado”?
No dicionário, pode ser: desmontado, estragado,
atrapalhado.
Mas não vou destruir nada nos contos deste
livro: quero mesmo é homenagear os irmãos
Grimm, dois alemães que, encantados com as
histórias que o povo de sua terra vinha contando,
de boca em boca, resolveram escrever a maioria
delas e oferecê-las em forma de livros, sobretudo
para crianças.
Quando eu era pequeno, curtia essas histórias
de formas variadas: ouvi-as contadas pela minha
mãe e professoras, ou interpretadas lindamente em
discos, vi muitas transformadas em peças de teatro
ou desenhos animados.
E assim é no mundo inteiro, de tão
importantes que elas são! Elas voam por tantos
lugares, e há tanto tempo, que até são contadas de
muitos jeitos...
Eu, por exemplo, já marmanjo, contei-as um
montão de vezes para meus filhos. E agora, neste
livro, vou brincando e modificando um pouquinho
cada uma – outro jeito de reafirmar o quanto elas
foram fundamentais na minha vida.
Tomara que você curta esses meus contos...
quer dizer, de Grimm... ou melhor: degringolados.
Leo Cunha

Chapeuzinho de Natal

E

ra uma vez, há pou cos e pou cos anos, numa cida de perto daqui, uma meni na de
sor ri so malu qui nho, nariz arre bi ta do, laço

de fita na cabe ça. A famí lia cis mou de esco lher para ela
um ape li do, puxa do assim das his tó rias. Pensaram em
Menina Maluquinha, arris ca ram Narizinho Arrebitado,
ten ta ram Menina Bonita do Laço de Fita. Mas, como
esta va che gan do o Natal e já não era sem tempo, deram
pra ela de pre sen te um cha péu ver me lho de seda e um
ape li do mais anti go: Chapeuzinho Vermelho.
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Naquele dia, o sol já ia se pondo quan do a mãe de
Chapeuzinho pediu que ela levas se uma cesta de doces
para sua avó.
– Mas, mãe, justo na noite de Natal? – Chapeuzinho
recla mou. – Assim eu vou per der a che ga da do Papai
Noel.
A mãe insis tiu, inven tou que a vovo zi nha esta va
adoen ta da e garan tiu que a meni na podia encon trar
o Papai Noel lá mesmo, na casa da avó. Chapeuzinho
Vermelho tor ceu o nariz arre bi ta do, coçou uma pulga
atrás da ore lha, mas topou.
A mãe sus pi rou ali via da. É que, desde o últi mo
Natal, a meni na tinha cres ci do, cada vez mais, uma
dúvi da sobre o Papai Noel: esta va des con fia da que
era o seu pró prio pai quem ves tia a roupa ver me lha, a
barba bran ca, os ócu los de aro gros so, e entre ga va os
pre sen tes com pra dos no shop ping do cen tro.
A mãe cal cu lou que a meni na, vendo Papai Noel
che gar na casa da avó, per de ria a des con fian ça. O
plano tinha tudo para dar certo, ainda mais por que a
casa da vovo zi nha tinha cha mi né e tudo.
O pai da Chapeuzinho não gos tou muito daque la
ideia de entrar pela cha mi né, mas aca bou acei tan do
o sacri fí cio. Como pre ci sa va ganhar tempo para ves tir
a roupa ver me lha e ajei tar a barba de algo dão, pediu
à meni na:
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– Faça um favor, minha filha. No cami nho, passe
pela flora e com pre um buquê de rosas bran cas pra sua
avó. Ela vai ado rar.
E lá se foi Chapeuzinho, car re gan do a cesta de
doces e can ta ro lan do assim:
“Um, dois, três,
qua tro, cinco, seis,
com mais um puli nho
estou na perna do fre guês.”
Era a músi ca da pulga, que há muito tempo ela não
can ta va, mas que naque le dia tei ma va em seu ouvi do.
Pegou o cami nho da flora, com prou as rosas brancas, pagou, pegou o troco, tudo muito distraí da e empulga da. Quando viu, já esta va na porta da vovo zi nha.
Toque-toque, Chapeuzinho bateu.
– Quem será? – a avó per gun tou com voz de sur presa. – Não estou espe ran do nin guém essa noite…
Tudo men ti ra, é claro. A avó esta va muito por dentro do plano, tinha até lim pa do a cha mi né pra faci li tar
as coi sas.
– Sou eu, vovó. Vim tra zer uns doces que a mamãe
man dou.
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Depois dos Contos de Grimm,
que tal rir e se emocionar
com estes Contos deGringolados,
uma homenagem muita divertida
e cheia de surpresas aos dois
irmãos escritores?
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