
Desde que eu nasci, sempre ouvi alguém bater constantemente em meu peito, como se batesse em uma porta, 
e, no início, esse alguém era um total estranho. Minha mãe me disse que eu não devia falar com estranhos, 
então, eu não falava com ele. 
Ainda assim, ele continuava batendo ritmicamente. O estranho se moveu através da fechadura e, sem que eu 
me desse conta, 

abri a porta.

Rapidamente, mas sem, de alguma forma, se apressar, ele entregou. Sempre mantendo contato visual - embora 
eu preferisse que ele desviasse o olhar -, ele se sentou e continuou me encarando.
Havia um leve sorriso nos olhos dele.
- Onde posso ir? – Ele perguntou.
Esse era o momento que eu temia.
Todos os quartos da minha casa provavelmente não eram habitáveis, e eu não conseguia mais lembrar o que 
estava aonde.
No entanto, esse, também, era o momento pelo qual estava esperando a minha vida toda.
Naquele exato minuto, eu estava prestes a ser conhecido. Não porque minha casa estivesse em ordem, mas 
porque eu tinha permitido que alguém entrasse quando tudo ao meu redor estava quebrado.
Não havia mais tempo para fingir. 
Ou para limpar. Muito menos para me assegurar de que tudo estava no seu lugar. A única coisa que eu podia 
fazer era decidir entre deixar aquele estranho vagar pela minha casa ou manda-lo embora. 
Eu estava cansado de estar sozinho na minha própria casa, então eu o deixei ficar. Eu o deixei andar pela casa. 
Ele parou de me encarar para perambular pelos cômodos e, acredite, nunca foi tão difícil assistir alguém entrar 
em um quarto como foi vê-lo entrando ali:
Meus lençóis estavam sujos, minha cama estava quebrada e havia roupas para todos os lados. 
Eu não tive tempo para limpar.
Enquanto ele entrava no meu quarto, tudo o que consegui fazer foi me desculpar:
- Geralmente, eu não sou tão bagunçado, me desculpe. Eu sou uma pessoa limpa, eu juro. 
Ele não respondeu. Ficou plantado no meio do quarto. Ele tinha algo no olhar. O tipo de algo que os arquitetos 
possuem quando estão imaginando um prédio. 
Eu não podia acreditar, ele começou a pegar toda a minha roupa espalhada.
E não parecia incomodado pelo fato de estarem claramente sujas.
Ele pegou meus lençóis, e quando acabou de juntar tudo o que chamei de “meu vestuário”, seus braços estavam 
cheios e eu mal podia ver seu rosto.
Ele murmurou algo atrás da montanha de roupas que estava carregando.
- O que você disse? - Perguntei calmamente.
- Obrigado por abrir a porta. - Ele respondeu e imediatamente silenciou qualquer outro barulho à minha volta. 
O quarto ficou completamente silencioso.
Eu me senti horrivelmente envergonhado.
- Eu vou te dar um novo lugar para descansar. - Ele disse apontando o queixo em direção à minha cama.
Eu continuei tentando encontrar um tom de julgamento em sua voz quando ele começou a me dizer o que iria 
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consertar na minha casa, mas nunca encontrei um.
- Você sabe, Joel, muitos têm pessoas que tomam conta de suas casas, zeladores. Mas, algumas vezes, essas pessoas 
vão embora, porque elas mesmas não tem quem as ajude em casa. Não é culpa delas, alguém deveria ter as ensinado 
melhor. Isso machuca o meu coração, mais do que você pode saber. Eu gostaria que todos tivessem alguém com 
quem contar. Mas quando é chegado o tempo, e eu vejo que alguém não tem um zelador, eu mesmo vou e cuido 
do que eles consideram uma bagunça. Eu bato em suas portas e espero o tempo que for necessário para que eles 
abram. Eu prospero em fazer algo que era conhecido como sem valor, habitável.
Ele continuou:
-Eu estou aqui para te ensinar como ser um zelador um dia. E eu vou te mostrar, durante o tempo que for preciso, 
que você não precisa viver soterrado em bagunça. Sua confusão era poeira e eu limpei, sua rejeição era uma 
mancha que eu lavei. Você dormiu por 25 anos, mas nunca descansou. Eu lhe darei roupas que você não poderia 
pagar e uma cama feita para um rei.
Inesperadamente, pedi-lhe algo que eu nunca pediria a outro estranho.
- Você pode ficar aqui, pai? - Perguntei.
Ele fez uma pausa e seu rosto se transformou. Tudo sobre ele parecia suave - ele havia sido conquistado. Minhas 
palavras o afetaram.
 - A carne e o sangue não te revelaram isso. Eu ficarei aqui para sempre. - Ele respondeu.
Foi então que percebi que ele tinha buracos nas mãos.
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