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“Como narrar ao rei
surdo, a verdade

do que ocorre
no mundo?”

Lara de Lemos







A estreia de um autor marca o nascimento de um 
livro, de um caminho a percorrer entre  leitores, livra-
rias, escolas, bibliotecas, feiras de livros. Para Antô-
nio Schimeneck, esse caminho foi aberto anos atrás, 
desde que começou com a sua carreira profissional 
entre professores, bibliotecários, como contador de 
histórias e livreiro, ou melhor, desde que iniciou a sua 
experiência como leitor.

Do leitor ao escritor há um passo que Antônio 
acaba de completar, com a publicação do seu primei-
ro livro, Por trás das cortinas.  Com esta narrativa de 
descrição apurada, personagens intensos de emoções, 

Prefácio
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o autor revela uma viagem  inesperada, uma casa mis-
teriosa, um baú cheio de surpresas, um retrato pendu-
rado na parede, um passado de segredos e o resgate de 
uma página escura da história do nosso país.

Aqui você tem os ingredientes para uma aventura 
de suspense, cheia de mistério. Você não conseguirá 
fechar o livro, enquanto a história não acabar. Afinal, 
a vida é feita de descobertas e surpresas, o que dá um 
sabor diferente à rotina. Esta novela em atos faz uma 
costura entre uma ação e outra, entre uma revelação 
e outra, entre o  passado e o presente, para ser vivido 
agora. Em prosa que flui como pingos de chuva, traz 
o desconhecido, elemento tão presente nos nossos so-
nhos e pensamentos.  

Por trás das cortinas, leitor, há um segredo. Não 
perca esta história de Antônio Schimeneck!

Ninfa Parreiras
Escritora e psicanalista
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O carro freou bruscamente, fazendo com 
que Ana Júlia batesse com a cabeça no vidro. A 
garota abriu a boca para reclamar, mas mudou 
de ideia diante do que viu. Ela e os pais estavam 
estacionados em frente a uma casa antiga, de dois 
andares, toda de pedra e cercada de alpendres 
sustentados por madeiras grossas, que possuí-
am dois ganchos cada uma, onde provavelmente 
eram colocadas redes para descanso. Ao redor, 
via-se um gramado recém-cortado, que lembra-
va um enorme tapete verde, com seis círculos 
cheios de roseiras de várias cores. Por todos os 
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lados, avistava-se uma grande quantidade de árvores 
de diferentes espécies e tamanhos.

Embora surpresa, não quis dar o braço a torcer 
e, mais que depressa, fechou a boca e fez uma cara de 
poucos amigos. A decisão dos pais de passarem as fé-
rias naquele lugar perdido no meio do nada estragou 
seus planos, pois ela pretendia aproveitar cada minuto 
com as amigas, conversar muito pela internet, passear 
no shopping, ir ao cinema e tudo mais que aparecesse 
de divertido para se fazer. A escola tinha lhe exigido 
muitas horas de estudo, e o que mais desejava, agora, 
era aproveitar os dias longe da sala de aula.

O ano, para Seu Walter e Dona Alice, pais de Ana 
Júlia, também havia sido muito difícil, cheio de desa-
fios no trabalho que ocupavam praticamente todo o 
tempo dos dois. A rede de supermercados que admi-
nistravam não era muito grande, mas exigia dedica-
ção total. O pai sempre dizia que “o olho do dono é 
que engorda o rebanho”. Por esse motivo, quase nun-
ca saíam juntos.

Há alguns anos, Seu Walter recebeu a herança de 
uma tia, de quem ele nunca foi muito próximo, num 
vilarejo, distante umas quatro horas da cidade onde 
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moravam. Depois de tanto tempo sem visitar o local, 
pensou em vender a propriedade, mas quando come-
çou a sentir umas dores estranhas no peito, o médico 
recomendou repouso, caso contrário, não aguentaria a 
rotina de trabalho do próximo ano.

Resolveram unir o útil ao agradável:  verificariam 
em que pé andava a velha casa da falecida tia, descan-
sariam e passariam as férias juntos, para variar.

Deixaram o apartamento em que moravam logo 
após o meio-dia. Ana Júlia nunca esteve tão silencio-
sa. Do banco traseiro do automóvel, via a paisagem 
mudar radicalmente, os prédios, as lojas cheias de 
gente entrando e saindo, os carros e os ônibus que lo-
tavam as ruas com o seu vai e vem frenético, tudo foi 
ficando para trás.

Fechada no seu mundo, a menina apenas ouvia a 
conversa dos pais:

– Como estará a velha casa, hein? – perguntou 
Dona Alice.

– Olha, meu bem, fui lá apenas umas duas vezes, 
quando o tio Júlio ainda vivia, eu era  muito pequeno. 
A casa era bem bacana, espero que o tempo não tenha 
estragado muito as coisas por lá. Pelo que falei com a 
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moça que limpa a casa, tudo está ainda bem conser-
vado.

– E essa Efigênia, a esposa do seu tio, como ela 
era?

– Quase não tive contato com ela. Sei que eles se 
gostavam muito. Tio Júlio era o irmão mais velho de 
minha mãe, era muito brincalhão. Das poucas vezes 
que nos encontramos, foi bem divertido.

– É – falou Dona Alice, enquanto olhava para a 
paisagem. – Poderíamos ter procurado sua tia. Mas, 
também, ela nunca fez questão de nos visitar.

– Acho que acabou ficando meio caduca depois 
que enviuvou – argumentou Seu Walter. – O fune-
ral dela foi na capital – continuou. – Ela não tinha 
parentes próximos. Lá do povoado, só estava a moça 
que cuidou dela nos últimos anos de vida. Eu não sa-
bia que ela tinha tantos conhecidos na capital. De-
pois do sepultamento, várias pessoas vieram apertar 
minha mão dizendo que a tia era uma grande mulher.

– Acho que a gente não sabe é nada sobre a faleci-
da esposa de seu tio – exclamou pausadamente Dona 
Alice.
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A conversa dos pais foi ficando longe, o balanço 
tranquilo do automóvel fez com que Ana Júlia en-
trasse em um sono profundo e melancólico.

Dessa forma, lá estava ela, tristonha e acabrunha-
da por estar longe dos amigos; isolada de tudo e de 
todos, pois, pelo jeito, nem celular funcionava naque-
le fim de mundo.

Chegando lá, a menina desceu do carro e cami-
nhou pela frente do edifício, para olhar cada detalhe 
daquela fortaleza de pedra e madeira. Deu a volta até 
os fundos, viu que havia outra  construção um pouco 
mais distante. Era uma espécie de galpão ou depósito, 
todo de madeira rústica. Parecia ter dois andares.

Estava tão perdida na exploração do local que não 
percebeu a chegada do pai, que colocou a mão no seu 
ombro e disse: 

– Filha, não quer entrar para conhecer a casa? 
Ana Júlia nada respondeu, apenas virou-se e se-

guiu na direção que o pai apontava, refletindo sobre 
o que faria para passar o tempo ali, durante um mês 
inteiro.






