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APRESENTAÇÃO
Estou acostumado a ler bons autores na
interNerd: Angela Oiticica, Carlos Cruz, Flávio
Mello, Gaivota, Giselle Sato, Mali Ueno, Me
Morte, Leonardo Quintela. Me identifico mais
com eles que com os clássicos, de gerações
passadas, restritos ao papel e à tinta (ainda
que os idolatre). Gosto de escolher entre a
infinidade de estilos e idéias que flutuam
virtuais. É a anárquica avaliação dos leitores,
contundente, mordaz, e desinteressada, ou
melhor, isenta, pois é a mais interessada.
Estamos no auge da Revolução Digital. A
migração das mídias culturais para novas
plataformas, a atualização da literatura para
o mundo eletrônico. Nossos autores não usam
lápis e papel, mas teclado e tela, nada mais
justo que serem divulgados pelo mesmo meio.
Bom pro escritor, bom pro leitor. É livre,
independente.
Para quem gosta de ler, a rede foi uma
dádiva. Favorece o reconhecimento de
interessantes
autores
(para
mim)
desconhecidos, como Álex Marcondes e Fred
Teixeira, além de possibilitar saber da

existência dos novos (ou apenas
distantes), como Ana Kaya, Bruno
Mourthe, Caio Tadeu de Moraes,
Diego Balin, Emerson Sarmento,
Rafael Orrú, Ivy Gomide, Maria
Gorete Rocha, Platz Mendes, René
Ociné e Thiers R  escritor é igual
jedi, highlander ou vampiro:
reconhecemo-nos, lemo-nos,
sabemos da existência de outro como nós,
com esse ímpeto maravilhoso e maldito pelas
letras.
Este ebook é a mais pura e contemporânea
expressão literária brasileira, pela primeira vez
absolutamente inserida no contexto mundial.
Globalização e intimidade, sentimentos e
ansiedades, perspectivas e decepções, todo
o espectro social moderno está representado
nesses simplórios bits que significam tanto
para os autores, que é tão importante para a
cultura.

Bem vindo ao 3º ebook
do Vale das Sombras.

Giovani Iemini
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CABRA SEM-CABEÇA
Açúcar, leite, alface, pão, mussarela, ração de
cachorro. Uma compra rápida. Adentrou-se no
mercado á passos ágeis, sem pensar em mais nada.
Levando o menor modelo de carrinho disponível,
não demonstrava nenhuma emoção no rosto. Neste
instante, uma linha de pensamento mecânica e
prática dominou a cabeça de Samuel, e
preocupações fúteis como a formalidade de suas
roupas ou a atenção de possíveis conhecidos foram
deixadas de lado, para a concretização de um fim
maior: cumprir seu dever. O que mais queria nesse
instante era riscar a maldita lista de compras e
voltar logo para casa. Todas as suas funções
sensoriais estavam concentradas nisso. Frustrado,
não conseguia limpar as últimas lembranças da
mente. Era tarde da noite, e ele chegará exausto
do serviço, mesmo assim - sem clemência - foi
imediatamente expulso do aconchego da residência
e obrigado a mais uma vez suprir a fonte de
produtos industriais que acabará de esgotar. Deu
meia-volta e retornou para dentro do veículo, o
mesmo de onde saíra minutos antes. Indignado,
porém sem opção, seguia em frente, dilacerando
as prateleiras com os olhos.

- Isso que dá se casar...
Seu ódio se expandia, queimando mentalmente
aquele supermercado nos limites da cidade, que
além de ser demasiadamente longe, quase na zona
rural do município, ficava aberto 24 horas por dia,
e, mesmo se visse obrigado á fazer compras na
ascensão da madrugada, não haveria desculpa.
Logo, até mesmo as pessoas ao redor lhe
revoltavam. Crianças corriam e gritavam pelo
corredor enquanto suas mães reclamavam dos
preços e punham o assunto em dia; um homem de
boné e casaco tentava ocultar algumas mercadorias
nas vestimentas; uma velhinha comentava sobre
o estranho cão que acabou de atropelar no
estacionamento; um casal de universitários discutia
o Planalto e o futuro da nação; entre outros
acontecimentos. Esforçou-se para ignorar os ruídos
ambulantes que lhe cercavam e continuar o que
estava fazendo. Apressado, não demorou para
encher o carrinho.
No lado de fora, bem de frente ao estabelecimento, dois sujeitos vestidos de preto
aguardavam num carro.
- Olhe, acho que agora já está bom, vamos acabar
logo com isso.
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- Calma, não é o momento certo.
- Você está esperando o quê? Eles fecharem?
- Apenas tenha paciência. Minha peça ainda está
incompleta. Se formos agora não será divertido.
- Huf! Não sabia que era pra ser divertido.
- Vai por mim, está tudo sobre controle. Pode
cochilar um pouco ai no banco, eu te aviso quando
estiver pronto.
- O.K. então, se você está dizendo...
Passa alguns segundos e a movimentação pouco
muda. Eles permanecem no carro.
- Você viu aquela velhinha barbeira agora pouco?
 comentou, tentando fazer o tempo passar - Ela
atropelou alguma coisa quando entrou...
- Agora!  gritou subitamente o outro - O mendigo
acabou de entrar. A hora perfeita... Chega de papo,
vamos agir.
- Hum...
Os dois cobrem as faces com máscaras e sacam
espingardas. Citam um trecho do Pai Nosso e saem
do veículo, na direção da entrada.
- O que tem de mais o mendigo?
- Hum... Mendigos sempre me dão sorte.
- Ah...

Samuel já estava á caminho do balcão. O gosto
da discussão ainda em sua boca.
- Querida, está tarde e eu estou muito cansado.
Eu juro que amanhã de manhã vou passar no
mercado antes do serviço, mas agora não dá.
- Você não me ouviu? Eu disse que preciso dessa
lista agora. Porque sempre enrola antes de cumprir
com o dever? Para o tal homem da casa você é
muito frouxo.
- Olha, eu não fico dormindo no trabalho ou
andando em cima das colegas como você pensa.
Eu dou duro para manter o que nós temos.
Ela deu de costas.
- Vá logo. Na sua agilidade, pode ser que o
supermercado 24 horas feche antes de chegar.
Uma sensação desconfortante circulava por suas
veias. Era incrível como simples frases podiam
incomodar tanto. Nunca compreendeu o que se
passava com sua esposa: ela adquiriu um
comportamento insuportável alguns meses depois
do casamento. De qualquer jeito, logo, logo aquela
história estaria encerrada, e ele poderia dormir
finalmente. Parou um estante para refletir se não
esqueceu de algum detalhe. De repente, ouve
disparos.
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Um individuo mascarado, de porte robusto,
avançava na direção dos caixas, mandando chumbo
grosso pelos ares.
- O primeiro #@!% que se mexer morre!
Logo atrás dele, parado no mini-saguão, outro
homem armado agia de modo bem mais tranqüilo.
- A atenção de todos, por favor  disse o mesmo,
com a voz serena de um médico, mas a visão de
seu companheiro gritando e apertando o cano da
arma no rosto de um balconista rebalanceou a cena
 Eu sou Leonardo Da Vinci, e meu amigo aqui é
Pablo Picasso, e isso aqui é um assalto.
Podiam ouvir perfeitamente, graças as dimensões
relativamente pequenas do estabelecimento. A
clientela contorceu de medo. Sem rotas alternativas
para correr, apenas lhes restara o pânico. Da Vince,
que permaneceu imóvel até o início do furto,
empunhou a arma e avançou como um relâmpago
para cima dos reféns. Usando da agressividade e
intimidação, ordenhou todos como ovelhas.
- Vamos jogar um jogo  disse Leonardo, sádico
 Observei que o pessoal está um tanto
desconfortável com a atual realidade, então vou
aliviar um pouco o estresse. A brincadeira se chama
Cabra Sem-Cabeça, e é bem simples: os

participantes, ordenados pelo mestre, se deitam
no chão, de barriga para baixo e mãos na cabeça,
que nem nos seriados policiais. Devem permanecer
neste estado até que o mestre os libere. Quem
fizer algum movimento brusco ou levantar a cabeça
antes do período determinado perde os miolos.
Em milésimos de segundo, todos estavam no chão.
Esse cara anda assistindo muito filme de ação,
pensou Samuel, Estamos ferrados na mão desse
maníaco.
- 1, 2, 3, já! A brincadeira tá valendo.
Ele mirava atentamente para aquele aglomerado
de corpos jogados no piso, o indicador no gatilho,
parecia ansioso por uma desculpa para atirar. As
mães desesperavam-se ao tentar explicar aos filhos
a situação delicada que se encontravam. Entre
gritos e choramingos, o assaltante parecia perder
cada vez mais a paciência. Picasso estava no
penúltimo caixa, já aquecendo as pernas para a
fuga. De repente, um baque agudo transgride a
sonoridade do mercado. Todos paralisam-se por
alguns segundos. Parecia ter sido emitido por algum
tipo de animal, ou algo assim. A histeria aumenta.
Um senhor de termo agarra o crucifixo em seu bolso
e começa á rezar o terço. Subitamente, o mendigo
de agora á pouco surge, correndo insanamente
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pelos corredores.
- Fujam! Salvem suas vidas!  gritou ele  todos
estão em perigo.
Picasso tenta atingir o fugitivo, mas erra, e o semteto consegue escapar. Da Vince fica desnorteado
por um tempo, mas logo detém o comando.
- Picasso, largue essa mala de dinheiro e vá checar
o que está havendo lá atrás.
- O quê? - inconformou-se - Para de ser idiota, já
temos o dinheiro, vamos embora.
- Pare de bancar o esperto. Tem algo atrapalhando
o segmento da minha operação e eu quero saber o
que é. Vamos logo...
Pablo deu-se por vencido e foi checar. Atravessou
o mercado, o suspense crescendo á cada passo.
Logo, viu-se frente a frente com a imagem mais
grotesca de toda a sua vida. No final do corredor
de lactobacilos, aos pés do vidro do açougue, um
ser distorcido alimentava-se da carcaça de um suíno
recém-descongelado. As entranhas do animal eram
lançadas para longe, enquanto um grande canídeo
de pelagem negra banqueteava-se ferozmente com
os órgãos internos. Um verdadeiro frenesi. Tinha o
porte de um Rottweiler, de focinho comprido e físico
deformado; seus dentes cortavam a carne como

serras. Uma placa de ferro parafusada em seu rosto
ocultava os olhos, e crescia musgo em seu pelo;
seguido por ataduras imundas que cobriam as
patas. Aquela figura poderia ter saído de um quadro
surrealista, ou mesmo enviado dos portões do
Inferno. Explicação plausível não havia.
- É o cachorro!  disse a velhinha  Ele está vivo!
- Mais que *#@$ é essa?  questionou Da Vince
do outro lado do supermercado.
Instintivamente, Pablo empunha a arma e mira
contra a criatura. A encara diretamente no rosto,
segurando o gatilho mais firme do que nunca.
Inesperadamente, Picasso abaixa a espingarda, a
ponto de deixá-la cair no chão. Desabou de joelhos
e se pos a chorar. Aparentemente, sua mente frágil
não conseguiria digerir aquilo tão facilmente.
- Mas que droga  exclamou o outro assaltanteartísta.
O criador da Mona Lisa avança destemido na
direção da aterradora presença.
- Você não ouviu, amiguinho? Estamos jogando
Cabra Sem-Cabeça, e você deveria estar deitado
agora.
Da Vince dispara. O projétil transpõe o peito da
fera, a arremessando contra o vidro do açougue. O
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alvo cai agonizando em uma possa de sangue.
Leonardo solta um ligeiro sorriso, e vira-se para o
resto:
- Bom, onde estávamos mesmo?
O fora-da-lei caminha suavemente na direção dos
caixas, tentando esconder a glória que sentia por
dentro. Á primeira chance, a maioria dos reféns
tinham aproveitado a distração para fugir.
- Levante-se Picasso, não temos tempo para crises
emocionais agora.
Sentiu algo se aproximando pela retaguarda.
Virou-se, engolindo em seco. O cão, mais vivo do
que nunca, acelerava furiosamente na sua direção;
as garras chicoteando o pavimento. Em uma
esquiva rápida, escapou para o outro corredor,
quase tendo o braço abocanhado. Equilibrou-se com
dificuldade e olhou ao redor: nenhum sinal do
canídeo. Não conseguia mais ouvir as passadas
estridentes. Reparou que gotas de suor desciam
sobre seu rosto e seu corpo estava tremulo. Nos
seus 12 anos de subsistência criminal, foi a primeira
vez que algo assim aconteceu. Já tinha trocado
tiros com a policia, já tinha enfrentado donos de
lojas heróicos, já tinha encarado outros assaltantes
que não estavam na folha de pagamento, já tinha
sido preso. Era essa sua vida, era isso que sabia

fazer. Mas hoje, como á muito tempo não ocorria,
Leonardo não fazia idéia de como prosseguir.
Seguiu á caminho da saída  certamente o plano
tinha falhado  aumentando o ritmo da locomoção,
ansiava em abandonar aquele ambiente hostil.
Surge um objeto inesperado em seu percurso.
- Você não deveria atirar nas crias de Deus... 
repreende a velhinha.
Um som familiar esgueira-se á sua direita. A
criatura imerge de uma pilha de biscoitos; uma
língua reptiliana projetava-se para fora de sua boca,
saliva escorrendo tal fosse água de nascente. Mais
uma vez, uma outra investida. Da Vince, depois de
processar rapidamente as opções em sua cabeça,
agarra a velhinha e a usa como escudo.
- Vamos ver quantos reféns você consegue comer
antes de eu estourar seu cérebro  disse, enquanto
mirava pelos ombros da senhora.
Repentinamente, uma garrafa de champaign
atinge com força a nuca do criminoso. Samuel
agarra o braço da idosa e a tira do caminho.
Leonardo nem tem tempo de recobrar a consciência,
quando se dá por si, uma monstruosa mandíbula
fecha-se
em
volta
de
seu
pescoço.
A primeira vez que perco uma partida de Cabra
Sem-Cabeça.
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Samuel põem a velhinha nas costas e
corre para fora dali. Sai queimando pneu
pela pista, se esquecendo completamente das compras. Depois
daquela noite, tudo prosseguiu
normalmente.
O fato foi dado como o ataque de um cão
raivoso. Houve mais alguns relatos da
criatura, que espalhou o terror em um petshop
próxima dali, além de dizimar completamente uma
criação de gado poucas semanas depois. Eternizouse como uma lenda urbana da região. Da Vinci
sobreviveu milagrosamente, graças á um colete
modificado que levava por baixo da roupa, e
continua assaltando centros comerciais ao lado
de Picasso. Samuel, depois de tentar várias
terapias de casal, se entendeu com sua
esposa.

Caio Tadeu de Moraes
Sempre gostei de uma boa história fantasiosa, acho
que por causa do meu tio, um narrador nato que sempre
contava as mais variadas e moralizadas fábulas; as
quais, acredito eu, ele mesmo bolava nos confins da
consciência, pois seu leque de contos épicos nunca se
esgotava.

Teve inicio em alguma camada obscura da minha doce
infância. Eu adorava o tradicional “faz-de-conta”, onde
recriava o mundo ao meu redor do modo que bem
entendesse. Na verdade, eu amava aquela brincadeira,
preferia isso à qualquer outro meio de entretenimento
infantil. Passava horas “modificando a realidade”,
criando minhas próprias narrativas épicas. Eram
histórias longas, com começo, meio e fim, e podiam
durar horas a fio.
Os anos passaram e isto continuou nos meus genes.
Escrevi alguns contos, mas nada muito elaborado. O
máximo de reconhecimento que ganhei foi um ou outro
elogio pelas minhas redações da escola. Entrei para
vários projetos na Internet - todos ligados ao seguimento
criativo - com o intuito de ganhar algum reconhecimento,
mas nenhum deles vingou. Espalhei várias obras
minhas por sites de relacionamento, como o Orkut, e
há pouco tempo ingressei na preocupação com direitos
autorais.
Atualmente participo da Estalagem do Escritor
(http://estalagemdoescritor.ning.com/), um fórum criado
para reunir escritores de todo o país. Tenho grande fé
no potencial do site.
Recentemente fundei meu primeiro blog:
Cachorros, Fósseis & Crucifixos
(http://contosdeinsonia.blogspot.com/), uma página
sobre contos fantásticos.
Tenho 17 anos, e acredito que tenha muito que viver
ainda. Ficaria feliz se pudesse seguir minha vida ao
lado da ficção e do ato de contar histórias.
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FERI SORRISOS
A porta do inferno
olhar aberto
boca à espera
beijo esquecido
cospe fel
depois da cópula
rias...
esperava mais de teu desejo
teus dedos
atravessando orgasmos
em meus cabelos
olhar vermelho chupoume risos
eram cortes
feri sorrisos
na lâmina enferrujada
cortei pulsos
o lençol vermelhou
borrava medo
tu ?
rias da minha desgraça
minha doença
sabes...
toda vez que em cópula entramos
fico assim
des memoriado
ex tasiado
“3º Lugar no Concurso de Góticos do Vale – Edição de Aniversário da Me Morte.”

Thiers R
Como me descrever se ainda não
concluí a partitura na qual
componho minha canção?
Certamente vos asseguro: Vivo
entre Verbos e Átomos.
Sou um escritor a expelir palavras
perdidas no lixo acumulado. Eu
as salvo, abraço e lavo. Minhas
letras deslizam veias provocando
orgasmos. Eu e a palavra
vivemos horas de prazeres
ininterruptos porque nos
pertencemos, porque nos
amamos.
Entre trapos, silêncios e mentiras
tapo a voz amarga que consome
seres.
Mordo a boca lambendo meu
sangue; vorazmente escrevo e
não jogo vírgulas no lixo, estes
pequenos seres ajudam-me a
respirar.
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O MONSTRO

Sempre havia um lobo mau pronto a atacar se
fosse desobediente.
Os pais eram severos e não admitiam que a
menina corresse pela casa ou sujasse as roupas na
terra.

Rita puxou as cobertas e encolheu-se na
caminha apertada. A escuridão e a noite chuvosa
contribuíam para que seu pavor aumentasse ainda
mais. O som ritmado dos passos no corredor de
tábuas era quebrado apenas pelo baque seco do
salto contra a madeira. Mentalmente contava os
tons altos e baixos, dez, nove, oito....e então
silêncio.
A porta do quarto nunca era trancada. O monstro
espreitava. Não tinha pressa, e ela esperava de
olhos bem fechados, coração pulsando forte,
tremendo de frio e medo.
Desde menina , Rita era assombrada por terríveis
monstros.
Foi embalada por uma canção de ninar onde um
boi da cara preta engolia o pranto das criancinhas
com medo de careta. Mais tarde, corria para casa
com as ameaças do velho do saco e do bicho papão.

As outras crianças brincavam de pique e andavam
de bicicleta enquanto Rita, sentada no degrau da
frente da bela casa, exibia impecáveis laços na bem
comportada maria chiquinha, o vestido muito
bem engomado.
Rita olhava os sapatos boneca de verniz brilhante
sem um só arranhão e com a ponta das unhas
puxava os fios das meias ¾ , desfiar era sua única
distração.
Aos poucos compreendeu que seu limitado
mundo era um refúgio de dores e doenças. A casa
cheirava a desinfetante e éter, pomadas e
ungüentos. A mãe lamentava a artrose e o pai
trabalhava dia e noite na padaria, sofria de pressão
alta e não podia ser contrariado nunca. Os familiares
haviam se afastado no decorrer do tempo e
ninguém os visitava.
A televisão ficava ligada em programas
femininos. A mãe adorava copiar receitas e
acompanhar as novelas. Rita não podia assistir os
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folhetins nem ler qualquer obra.
Tudo passava pela censura paterna, nada
escapava dos olhares atentos da mãe zelosa que
sempre a acompanhava a escola, cinema ou
qualquer outro local.
Perigo. A mãe andava pelas ruas arrastando a
menina pelo braço atenta aos mal encarados e
suspeitos:-Está vendo aquele homem ali parado?
Vamos atravessar, é assaltante ou tarado. Vê como
nos olha? Cuidado Rita, são os piores tipos.
Rita não via nada de mais na pessoa em questão.
Muito pelo contrário, achava que o pobre homem
devia estar horrorizado com a mulher com cara de
louca correndo pelas calçadas como se perseguida
por horda infernal.
Treze anos de prisão. Começou a mostrar
impaciência e descaso, a exigir maiores explicações
para tantas proibições. A mãe chorava e fazia
queixa ao pai, temia que a filha perdesse o rumo,
a menina estava rebelde demais.
Naquela noite, Rita sentiu os olhares atentos dos
pais durante todo o jantar. Descontentes e
ameaçadores.
O pai era um senhor rude:- Sabe, Rita, sua irmã
começou a ficar como você e teve um final trágico

e vergonhoso.
-Por favor, Adalberto. Não tocamos neste assunto
há anos.
-Irmã? Eu tenho uma irmã? Onde ela está?
-Morta.
Rita nunca desconfiou da existência da irmã. Era
filha única temporã:- Por que nunca me contaram
nada? Nem uma foto? Nada...
-Ela desonrou esta família. Fugiu grávida e
desapareceu com um bandido qualquer. Soubemos
depois que morreu de parto. Tinha só quinze anos.
-Depois fomos abençoados com sua vinda e
prometemos nunca mais tocar neste assunto.
-Não acredito que vocês esconderam tudo isto.
Eu sou uma menina normal, quero ter uma vida
como a das outras pessoas. Vocês me tratam como
uma prisioneira.
-Basta. Nesta casa só quem fala mais alto sou
eu. Já para seu quarto. E não sairá do castigo até
aprender a ser mais educada.
A mãe chorava e precisou tomar fortes calmantes.
O pai ligou o rádio e pegou a garrafa de conhaque.
Logo o fedor do charuto barato invadia a casa.
No quartinho, Rita chorava a irmã desconhecida
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e a vida miserável. Cansada, acabou dormindo.
Meia-noite. O relógio antigo bateu as horas e
Rita ouviu o som dos passos.
A maçaneta girou e a figura escura entrou sem
receio, sabia que ela não gritaria nem teria qualquer
reação.
O monstro puxou as cobertas e levantou a ponta
da camisola da menina, cheirava a conhaque e
charuto, suor e maldade.
Antes de começar mais uma sessão torturante,
sussurrou:- Se não quer acabar como sua irmã
obedeça, seja uma boa menina. Não quero ver sua
mãe chorando por suas desfeitas nunca mais, ouviu
bem?
Rita não ouviu nada. Estava longe, perdida na
floresta Negra, fugindo dos lobos e monstros.
Suplicava por socorro ouvindo as risadas da Bruxa
Mãe que fingia não enxergar nada.
Desta vez, havia uma outra menina na estrada
esperando. Seguiram juntas o caminho da
escuridão onde os gritos de dor sopram como o
vento.
Um lamento para os inocentes que sofrem
esquecidos.
revisado por Lucia Czermainski Gonçalves

Giselle Sato
Giselle se autodefine apenas como uma
contadora de histórias carioca. Estudou
Belas Artes e foi comissária de bordo.
Adora viajar (felizmente!) e fala alguns
idiomas.
Atualmente se diverte com a literatura,
participando de concursos e escrevendo
para diversos sites pela net.
Gosta de retratar a realidade, dedicandose a textos fortes que chegam a chocar
pelos detalhes, funcionando como um
eficiente panorama da sociedade em
que vivemos, principalmente daquilo que
é comumente jogado para baixo do
tapete pelos veículos de comunicação.
Texto de André Esteves
Amigo e autor do livro A 13ª Letra
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A DOR
Prostrada num cantinho da
sala, as lágrimas escorriam
grossas e volumosas de meus
olhos. Sabia que ele nunca
mais voltaria, não do lugar
para onde ele foi. O corpinho
inerte ainda quente em meus

Mali Ueno
Maria Ligia é uma escritora que
tem nas letras sua válvula de
escape para suas frustrações e
depressões.

braços perdera qualquer
movimento que faria qualquer
mãe ainda ter um suspiro de
ansiedade e esperança. Mas
ele já não mais estava ali, sua
presença não passava de mera
imaginação
ou
talvez
realmente existisse. O caso é
que ele se foi. E eu, bem, eu
continuaria aqui por mais
algum tempo.
Os meses que antecederam
foram os piores da minha vida,
noites e noites soluçando por
ouvir aquela tosse seca e
baixinha que vinha de perto,
que vinha dele. Uma dessas,
ele veio na minha cama,
pedindo socorro, e eu nada
podia fazer. Essa sensação de
impotência que era a pior de
todas. Noites e noites pedi que
os anjos o levassem de mim,
sem dor. E sonhava, sonhava
em poder trocar de lugar com
ele, sacrificar-me em seu
lugar. Quisera eu que um

demônio ofertasse a vida dele
em troca da minha alma, a
venderia no primeiro instante
para não ter perigo de pensar.
O dia que ele morreu foi o
pior, por um lado eu não queria
me separar do meu amor, mas
por outro, vê-lo sofrer me
angustiava e me fazia sofrer
também. O corpinho inerte
dele em meus braços não me
saía das lembranças, como
também me impregnou todos
os momentos bons de nós dois
juntos. Por um instante achei
que
ficaria
à
mercê,
abandonada e sozinha, mas
seu espírito sempre esteve
comigo. E por mais breve que
tenha sido sua presença, as
lágrimas grossas e salgadas
ganharam um outro sabor, de
saudades e foi assim que um
sorriso brotou no meu rosto.
Quando a angústia se tornou
alívio e a ausência se tornou
presença, eu vivi, renasci
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PESTE BUBÔNICA
Varium et mutabile semper femina

Então você acorda uma bela manhã e sente uma
fisgada atrás do joelho. Você olha e vê um caroço
negro, que não estava ali ontem. Você põe o chapéu
e sai em direção do hospital, onde horas depois é
atendido por um médico com cara de anchova. Ele
olha a pústula negra e diz: Lamento informar, mas
o senhor contraiu peste bubônica. Você, chocado,
desaba sobre uma maca, que desmonta com seu
peso. O médico ajuda-o a levantar, não sem antes
calçar luvas de borracha. Desolado, você murmura:
E agora, doutor? O que devo fazer? Ele, fitandoo com seu olhar de peixe antigo naquela expressão
profissional, responde: Amigo, desde o último
grande incêndio de Londres não temos de lidar com
isso... a Peste Negra já foi erradicada. Nem imagino
como foi que o senhor se infectou... manteve
relações com ratos, ultimamente? Você sente um
nó na garganta. Bem..
É duro revelar um segredo. É duro se abrir com
alguém sobre assuntos pessoais, que mesmo um
padre se recusaria a ouvir numa confissão. Mas ele
é médico. É mais do que um padre. É mais do que
um simples representante de coisa alguma. Assim,

você se abre com ele: Dormi com uma ratazana...
não foi nada sério... não estamos de caso, não é
nada sério... só que pintou, como posso dizer, aquela
química... o senhor entende, não? E o médico te
olha com aquela cara compreensiva e profissional
de anchova. Sim, amigo, entendo sim... todos
temos esqueletos guardados no armário, não é
mesmo? O que mais me incomoda é que não posso
fazer muito por você além de dar-lhe estes
comprimidos de diclofenaco sódico... não vão
adiantar nada, esteja certo disso... mas tome um
de quinze em quinze minutos.
Você sai do hospital e se encaminha para casa.
Entra e grita: Amor, estou de volta! E ela vem,
maravilhosa, enfiada numa camisola fina e
transparente. Ela olha provocadoramente em sua
direção, meneando o apetitoso traseiro. Sim, ela é
linda, um sonho tornado real. Mas a peste... a peste
viera, viera para acabar com tudo, a maldita peste
bubônica. Ali, diante dela, você sabe que deve, que
terá de dizer as palavras. Você sabe  e diz: Meu
bem, sobre aquele queijo parmesão... não consegui
encontrar sua marca preferida... Mas ela já não
ouve você. Virando-se de súbito, desaparece pelo
buraco na parede, deixando-o sozinho com sua dor...
e com os negros inchaços que começam a brotar
por todo seu corpo, coçando feito o diabo.
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Fred Teixeira (about)
Nascido a 4 de novembro de 1974, não se conforma até hoje.
Por isso escreve, a literatura é sua forma de reclamar em
silêncio, sem muito alarde. Acha melhor que sair pelas ruas
gritando (apesar de já ter feito isso algumas vezes). Com três
livros virtualmente publicados, acha que fez sua parte para um
mundo pouco mais consciente. São eles: “O Calhamaço das
Abstrações Concretas”, “Estadela na Hades” e “A lenta agonia
de Barnabas Bell e outros textos”, todos disponíveis para
download no Overmundo. Não espere encontrar soluções em
seus escritos... afinal, veio ao mundo para complicá-lo, como
costuma frisar.

A MARCA

Sim, eu me recordo de Caim... o que foi marcado.
Tudo ocorreu de forma repentina, mas só muito
tempo depois nos assombramos com os fatos. O
certo é que alguns dias após o inexplicável
assassinato surgiu uma ferida na testa dele, que
amareleceu e passou a crescer com espantosa
rapidez. A progressão do abcesso, seguida de febre
e delírios onde as chamas das regiões inferiores
pareciam crestá-lo, levou Caim em pouco mais de
uma semana a fazer tal figura que, ao vê-lo o povo,
dizia que só faltava enterrar. A cor amarela da ferida
dominara todo o rosto, e o pescoço inchara de tal
maneira, e se mostrava tão arroxeado, que era um
milagre que ainda respirasse.
Após dez dias o inchaço cedeu e a cor natural
não tardou a atingir a altura do queixo. Aos doze
toda a face voltara ao normal, e a febre baixara
consideravelmente. No centro da testa, contudo,
concentrara-se uma quantidade de secreção
esverdeada, recoberta por uma fina camada de
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pele. Os olhos de Caim apresentavam-se foscos,
nuvens violáceas cruzavam-nos e, balbuciando em
linguagem desconhecida, agitava-se todo  e assim
adormecia. Dormia de olhos abertos, resmungando
e gesticulando.
O conselho dos anciãos se reuniu para deliberar,
e chegou à conclusão de que o melhor a fazer seria
lancetar a inflamação e extirpar pela raiz o mal
que oprimia Caim. Convocaram um trepanador e
dirigiram-se para o templo, onde o enfermo já
aguardava. Dezenas de sacerdotes clamavam por
seu restabelecimento, mas os misericordiosos
espíritos do ar não atuavam. Posteriormente viemos
a descobrir a razão.

sacando, de um só movimento, o metal da ferida
maldita.
Então, algo horrível aconteceu.
Do interior escancarado do furúnculo, como o
vapor compacto, putrefato e quente que se esvai
de um sepulcro violado, jorrou um esguicho
imaterial e sibilante. Plasmando-se por sobre a
cabeça do irmão, a silhueta acusadora de Abel uivou
por um longo e aterrador momento... para, em
seguida, desaparecer.

Caim estava estendido sobre o altar, e o
trepanador não perdeu tempo. Pegando de uma
agulha grosseira, feita de bronze, esquentou sua
ponta no fogo do braseiro para em seguida
mergulhá-la, crepitando, na asquerosa purulência.
Afundou como em manteiga, e alguns dos presentes
disseram que até mais do que deveria. A agulha
tinha exatamente um cúbito de comprimento:
penetrara quase três partes. Ao encontrar certa
resistência, o trepanador firmou a mão e em
seguida girou a agulha, perfazendo um círculo,
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LIVRO DAS TREVAS

Lágrimas de sangue aqui são encontradas
Tristeza sem sentido
Aos poucos mostra um coração partido
Com o silencio das feridas de uma estrada
Estrada de dor e sofrimento
De desejos perdidos
Desse anjo caído
Que a vida o fez sem sentimento
Acontecimentos de uma vida
Que por muitas vezes não fora vivida
Esquecida nas lembranças desertas
Aqui irá encontrar
Dor que jamais acabará
Bem vindo ao meu livro das trevas

Bruno Mourthe
Bruno Mourthe, 18 anos de uma
vida que por muito tempo não fora
vivida, até que encontrou em um
grupo de amigos, uma sólida
amizade na qual poderia absterse daquilo que mais buscou
durante esses anos! Um pouco de
todos os que já passaram em
minha vida, mas principalmente
daquele dia em que fui capaz de
sentir ao mesmo tempo toda a
felicidade existente no planeta, e
ao mesmo tempo, toda a tristeza
que alguém jamais pode sentir
antes, aquele dia que me fez ser
exatamente o que sou agora!
Alguém que não é capaz de dizer
se realmente vivera algo em seu
pequeno período de vida!
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O ESTRANHO
Anoitecia na pequena vila de pescadores na hora
em que o silêncio tomava conta do mundo. Avistei
o rapaz de jeans rasgados e cabelos em desalinho
repetindo pro espelho:
- Sou extra terrestre, sou extra terrestre....
joguei terra com pá e cal tão somente pra me acal-mar...
Os pescadores achavam aquilo muito estranho
desde o dia em que ele aparecera com aquelas
frases sem sentido. O fato intrigava porque ele
sempre conversava com espelhos...
todos comentavam:
-sujeito estranho, até hoje não entendi seu
nome! Fala pouco e quando abre a boca é pra soltar
essas frases.
-Todos os dias ele repetia a mesma frase
mudando apenas pequenos termos:
- ..no a-cal-mar, surro a areia da praia, sou
extra terrestre diluído pelo láudano, toco a
campainha e entro na porta invisível do tempo...
Na vila havia um certo medo em relação ao novo
pescador, a única coisa que agradava era o fato de

que os peixes, mariscos e camarões começaram a
aparecer no mar em profusão...
A vila começou a prosperar, as moças do lugar
se encantavam com os olhos verde-água do
estranho.
Aristides olhava com desconfiança tentando
entender o que acontecia...
Por que o estranho chegou e tudo o que faltava
aumentou? Ele dizia: - Isso aqui ta um burburinho
só....ganhemo dinhero, mais perdemo a paz.
Eu por ser uma das poucas pessoas com instrução
(o restante é muito humilde), confesso que ao
mesmo tempo em que me espanto sinto uma
estranha sensação de prazer e felicidade. Quem
será o extra-terrestre? Quem será?
Outro dia cheguei mais perto e vi seus olhos,
são lindos! Mas em volta daquele tom verde-água
parecia haver uma pequena coloração avermelhada,
pensei: - terá o estranho chorado?
- Por que ele trouxe tanto peixe magicamente
pra esse nosso humilde vilarejo?
Existem pescadores por aqui dizendo que ele é
satã....E se for verdade? Bem, se for verdade
mesmo, satã é um ser dócil...é nessa hora que me
arrepio...
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Com o passar do tempo o estranho cujo codinome
era Rei, foi perdendo seu enigma, o pessoal se
acostumou com a presença dele, afinal o vilarejo
passando pelo milagre dos peixes se despreocupou
e aproveitou a fartura pra construir suas casas,
comprar roupas novas, educar as crianças...
Não posso negar que eu me envolvia cada vez
mais com a presença bonita e rude de Rei, outro
dia não resisti e me aproximei; quando dei por
mim estava na casa dele inteiramente tensa e
seduzida. Seu olhar penetrava minha mente. Eu
tremia, senti um fogo subir através das partes
íntimas, o coração parecia saltar à boca, ele tocou
meus dedos, e não sei mais o que aconteceu...na
sala semi escura vi somente aquele olhar gato
entrar por minhas entranhas... desfaleci...
- Quem vos fala agora é Cleusa, uma alma
deitada na capela da igrejinha aqui do vilarejo.
Vendi-me...

TAÇA DA NOITE
Doce e perverso
sentido
das latas lascadas
na esquina.
Dos vermes
em desatino
vomitando letras.
Torpor insano

de dores corrompidas.
Tiro a luva
calço os dedos,
toco estrelas e
bebo um louco
sorriso
na taça negra que esta noite me dá.
encontro as vestes de arlequim.

IVY GOMIDE
Diariamente sorrio cortes profundos
deitados em rosas e espinhos,
líquido pensamente derrama o
papel encarnado; disfarço dores na
rouquidão das noites e do silêncio
noturno, cubro-me.
Procuro no armário a roupa certa e
semprex
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CORPO EXANGUE DA NOITE
Lenta desce a garoa,
no chão de luzes derramadas
Pingam sono de estrelas
cansadas,
enlouquecidas,
famintas.
Pingam desejos da lua,
vestida em branca luva
desejada
com paixão.

“1º Lugar no Concurso de Góticos do Vale - Edição de Aniversário da Me Morte.”

No chão molhado
jogo-me,
abro um peito navalhado,
dolorido,
esquartejado.
Abro sorrisos dormentes
preso em ferragens
fincadas num corpo
exangue.

Deliro
abraços
ainda que por instantes,
soprados
do colo da lua,
carregando
a noite nua.

Gaivota
Sou um poeta múltiplo! Posso me expressar
através da beleza e da dor! Faca de dois gumes
na vida. Há dias em que estou ácido, em outros
sou pluma, mas posso ser sangue ao penetrar a
fria sala de abraços dormidos onde vive o infinito
eterno, onde a dor jaz colada na penumbra. O
poeta é sua poesia, eterna criança que brinca
palavras procurando dar sentido a seus delitos.
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MINGUANTE
Lua. Minguante lua que se intimida no meu céu
urbano, sugere poesias sombrias em meus
pensamentos, tornam-se numa expectativa pelas
noites claras da cheia, um ritual rotineiro com cheiro
de incenso e velas. Rasguei as marcas no tempo
certo e o canteiro florido sob o nulo orvalho, marca
o lugar onde guardei.
Não deveria restar nenhuma dúvida agora, foi o
que pensei. Três dias e nenhum sinal. Observo sua
janela como faço há tanto, não se confirmam as
suposições que me fizeram crer. As noites ficam
mais escuras e as minhas certezas se esvaem ao
relento.
Por que acendestes aquela luz? Acreditei, sim,
foi a sua vontade, pelo seu próprio desejo passei a
desejá-la também, você quis e eu acreditei. Agora
nem sei mais o que pensar. Sabias que eu estaria
admirando. Sabias, despindo-se todas as noites,
depois de acender a luz e certificar-se da minha
presença, aqui, como sempre. Por quanto tempo
mais imaginou que pudesse continuar assim, sem
a minha aproximação, sem o meu toque? Sorri
junto na sua alegria, zombando da minha

introversão. Ninguém me interessou, até surgir
você, morando na casa ao lado.
Quase nunca soube do sol, não vi o clarear da
minha pele, que lhe pareceu tão engraçada. Agora
observo as noites, esperando vê-la novamente, de
qualquer maneira, um vulto, uma sombra, uma
luz. Que se cumpra a promessa, deveria ser minha,
ou não pertenceria a mais ninguém nesse mundo.
Tão grande o meu desejo que aceitei o acordo e
no dia marcado, o cumpri. Não esperava seu
desprezo irônico, não fosse o que demonstrou à
luz daquela janela, não me convenceria de sua
aceitação. Agora só me resta esse contínuo silêncio
e aquela luz não mais se acenderá, mesmo assim,
trago fixo o meu olhar nos reflexos noturnos das
folhas nos vidros, esperando que venhas,
reconhecendo finalmente a importância da minha
vontade, e os teus olhos que tanto me disseram,
não mais poderão mentir.
Na escolha por você, eu fui o escolhido.
Nem me reconheci na hora da capacidade. Saber
que foi tão fácil não deixa nenhum arrependimento.
Feito segundo o combinado, a não ser por você,
que deveria me aceitar. Durma sua noite sem
sonhos, sem fim, guardando na boca o doce das
uvas que lhe ofereci, tendo-a em meu irônico olhar,
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igual estive no seu, que me negou.
Finda-se junto com a sua pretensão em zombar
do meu embaraço, por ser grande o meu desejo.
Em detalhes, como planejei, leva o meu cheiro,
fico com o seu perfume, sentindo-a única em meu
sonho, sempre. Anseio em poder vê-la como antes,
seja como for, uma vez que à sua pele sedosa, não
mais serão permitidos os raios quentes do sol,
desde que a enterrei sob a sua própria janela, que
observo agora, sem esperar sua beleza,
conformado, sabendo que alguém mais poderoso
a possui. A morte juntou-se à morte para sempre,
segundo vossa própria vontade.

René Ociné
Heterônimo, um fake que se diverte com
cores e com palavras, brinca a sério
enquanto olha para a sua janela.

E-BOOK DO VALE DAS SOMBRAS III - 24

Carlos Cruz

Assistiu, com tremendo desprazer, seus
semelhantes rasparem os cabelos e
tatuarem suásticas nos braços, nas
costas, nos tórax, nas nádegas e nas
testas.
Agora, sozinho na metrópole, diferente,
perseguido e acuado, vê-se em um beco
sem saída, à mercê da salivante gangue
de
emos
que
aproxima-se
ameaçadoramente. Sem vislumbrar
melhor desfecho para o crucial impasse
existencial, decide praticar o do it
yourself, antigo lema do outrora glorioso
movimento punk. Espada em riste,
impiedosa e impetuosamente, ataca.
Sodomiza um, dois, três, quatro. O suor
escorre copioso testa abaixo, provocando
ardência nos olhos; a camisa, com a
gravura de Sid Vicious, empapa. Exausto,
espada vacilante, percebe a iminência do
amargo fim. Os emos são muitos, jovens
como o movimento do qual são sectários,
vorazes, insaciáveis, multiplicam-se como
baratas. Quando tudo parece perdido, eis

que surge a salvação, ela é careca,
musculosa, tatuada e bastante numerosa.
Por deliberação unânime em assembléia,
os carecas decidiram acrescentar à sua
negra lista, na qual já constavam negros,
judeus, orientais e nordestinos, os
integrantes do movimento Emo. Caíram
sobre eles aos socos ingleses, tapas e
pontapés. Ao final do rápido e fulminante
ataque, a praça era um mar de corpos
maquiados, franjas, cabelos coloridos e
roupas pretas espalhafatosas. O
combate terminara com baixas
maciças em apenas um dos polos.
Minutos depois, vieram os
judeus ortodoxos que dizimiram
os skins. Depois, apareceram os
palestinos que destroçaram os
semitas. O moicano virou crente
de terno, gravata, Bíblia e cabelo
moicano, que virou moda.
Alheio a tudo, o mundo
prosseguiu seus movimentos ao
redor do sol e de si mesmo, azul,
redondo e careca como uma bola
de bilhar.

Carlos Cruz

Passei a adolescência
entregando folhetos co’a
Palavra de Deus, tocando
clarinete no coreto da praça,
lendo a Bíblia e revistas de
sacanagem, masturbando-me
e pedindo perdão ao Poderoso.
Perdi-me, irrecuperavelmente,
aos dezoito, quando provei a
primeira vulva. Gosto muito de
vulvas, álcool e livros.
Escrevo no
http://otoscoomaueofeio.blogspot.com

http://otoscoomaueofeio.blogspot.com

O ÚLTIMO DOS MOICANOS
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SONETO À LUA MORENA

No quarto a luz de branca cor sorria ferida
em plena luz do dia, refletia-me dolorosa
lembranças dessa lua,mãos tão carinhosas
benzia-me lenta na imensa esfera perdida.
Em silêncio morena lua, negaste amor
negaste a luz serena que deita no meu canto
trazendo o frio ameno que vela minha dor
nas cantigas que cantei em vã noite de encanto.
Procura-me no quarto os quatro cantos
vou correndo, tirando o corpo sem que o veja
imaginando romance entre mil e tantos.
Quantas prosas ainda teria contigo, ó lua;
mas o tirano dia insiste em entristecer-me
e ao ver-te morrendo, espero a noite nesta sórdida rua.
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ASSASSINATO
É apenas um jardim
de peito nu ao ar livre
onde o corpo de neve adormece em plumas pétalas
onde o sereno vermelho dar cor a tais.

Emerson Sarmento
Nascido em 16 de janeiro de 1989, Emerson
Sarmento cresceu em meios boêmios da grande
Recife, influenciado e criado pela música
popular brasileira e pelo velho e inesquecivel
rock in holl, se fez um moleque empestado de
cultura e poesia. E hoje em dia encontra-se
como sempre quis: bebado, vadio e poeta.
Escrita por Ederson Souza.

Meu coração um velho templo medieval
escuro,onde apenas lustres suspensos lume
onde tua misericórdia adormecida gritava
mas eram apenas ecos sem vida.
Quando chegas em lugarejos a trucidar-me
caio de joelhos,sem receios por assassinar-te
e no acaso à saudade jamais há no meu peito.
E ao ressuscitares em outra inspiração
digo-lhe em voz tremula minha renuncia retratada:
-És amor cósmico a cada volta,apenas imortal!
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A PERDIÇÃO DE COLOMBO
Colombo tinha um apego especial pelo conhaque francês. não traçava
rotas nem içava velas sem antes conferir, na nau, tal estoque que
considerava iguaria. a prova mais cabal e definitiva da forma do planeta
contestava, no bafo, a idéia antiga. excessos foram proibidos depois
de sua perdição. a Terra é redonda, atestou. mas o céu, quadrado.

O PREGO E A CRUZ
Leonardo de Souza Quintela
o embaraço só era perceptível a quem o conhecia de nascença. evidente
que sua mãe não o entregaria. não era a semi-nudez ou o penteado,
tão fora de moda, que o preocupava. Jessé cobrava dívidas do relapso
carpinteiro. aqueles tocos e pregos comprados a prestação nunca
haviam sidos quitados. de qualquer forma ali estavam eles. diferente
do seu colega de cruz, morreu devendo.

Desde 1972 e mais precisamente
vindo de Uberlândia-MG, Leonardo
de Souza Quintela vem tomando dos
outros o raro oxigênio. Poeta formado
em Administração de Empresas pela
Unitri-MG, ainda não publicou livro.

A LENDA DA MULA
como três e três são seis, vi que era pária de mula de pais separados.
impossível, disseram. Vicente sabia da lenda dela. chamado de
demente ainda criança por ter duvidado da somatória divina dos genes
dos animais da fazenda que se davam ao trabalho. nunca mais foi o
mesmo. tornou-se a própria carga. a mula, diferente dele, nunca perdeu
a cabeça.
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Rafael Orrú
nascido em Espirito Santo Do Pinhal no
dia 08/12/1989. Estudante de Farmácia ,
escreve nas horas vagas, romântico de
um lado e louco do outro rsrs...

Meus olhos pesam,
Meu corpo esta em uma temperatura muito elevada,
sinto uma náusea tremenda.
Minha alma parece querer se separar de meu corpo,
a dor é imensa.
Minhas pernas e joelhos já não estão mais firmes.
Algo parece estar querendo sair de dentro de meu corpo.
Uma queimação horrível dentro de mim.
Parece que, completamente, o inferno esta dentro de meu Eu.
A chuva cai lá fora.
Aqui um silencio, que para muitos é extremamente assustador.
Sinto a leve brisa da chuva sobre meu corpo, já todo sem movimentos.
Uma brisa tão suave e gelada parece me acalmar,
arrepia meu corpo, tenho a sensação de que meu corpo está subindo,
mas algo parece prendê-lo ao chão, provocando uma dor que nenhum homem sofreu, há tempos...
Meu grito de dor se propaga pelo nada
pois, onde estou?
Afinal, quem é?
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Sinto sangue correr em meus olhos, cheiro de morte corre até meus pulmões, minha mente já não
responde ao meu corpo.
Meu coração é hermínio, repleto de lastimas que sustentam meu rancor, ele bate tão forte que até mesmo
as almas os ouvem.
Minhas pupilas dilatadas refletem um olhar aflito,
Acolhido pelo ardor da morte, o segundo patamar de minha alma me abençoa com sua maldição, tomando
posse de tudo.
Pequenos momentos, lembranças vastas de corpos estirados no chão como se fossem resto de uma
encarnação putrefeita,
As marcas de sangue apresentando os odores da dor, do desespero, os ruído e os gritos longínquos me
atormentavam,
a ordem estabelecida é falida, pequenos momentos, apenas lembranças.
Eu ali agonizando, assistindo meu fim, um fim que provia de um mundo banal para um plano infernal.
As minhas histórias sendo apagada pelas chamas da eternidade, meus pensamentos fluíam em minha
cabeça, confundido o paraíso com o inferno.
A morte com o sepulcro, a vastidão espiritual ritmava o som do meu fim, uma canção tão triste e inocente,
um corpo, dois espíritos.
A vontade era maior que a dor.
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A CASA DO PENHASCO
Sofia morava em uma casa imensa, enorme
palacete à beira de um penhasco que dava vista
para o mar. Suas paredes lisas desciam íngremes
em direção às águas tempestuosas do mar que
batia nas rochas lá embaixo com grande estrondo.
Ela adorava o som das ondas batendo nas rochas
e costumava ficar horas sentada em frente á janela
de seu quarto que ficava nos fundos da mansão ou
no terraço que se abria do imenso quarto. Ela
mesma escolhera aquele por ser grande, iluminado
e bem afastado do dormitório de seus pais e dos
aposentos da criadagem. Sem falar do terraço onde
podia tomar sol nos dias de verão e olhar o mar
sem fim, o por do sol e as mudanças da lua em sua
trajetória pelo céu. Ah, as estrelas, havia milhares
delas, brilhantes e distantes.

alguém que mal conhecia.
Estes pensamentos flutuavam em sua mente,
enquanto seus olhos percorriam o horizonte que
estava rubro como sangue, ao entardecer daquele
dia. Logo a lua viria redonda, amarela e brilhante
surgindo do horizonte, lentamente, hipnotizando
os que vissem tal cena majestosa.
Já havia jantado e logo mais todos iriam se
recolher aos seus aposentos e tudo ficaria em
silêncio, só ela e a Lua em mais uma noite quente.
Suas roupas estavam coladas ao corpo quase
juvenil, mas que já tinha curvas bem femininas e
pronunciadas. Ela estava pronta para amar. Sim,
ela sonhava com o amor, com o que acontecia entre
homens e mulheres.
Havia sido criada praticamente isolada das
pessoas. A casa era bem longe da cidade.

Sofia era uma moça simples, de beleza sutil. Sua
mãe vivia dizendo que ela devia engordar ficar mais
sensual, que devia pensar em se casar em breve.

Fora educada por uma velha preceptora que,
finalmente, havia terminado sua educação e partira,
voltando a morar com sua filha única em Londres.

Ela já havia conhecido seu pretendente, um belo
jovem filho de um grande mercador e ficara
contente por ele ser bonito e gentil. O casamento
ainda iria demorar um pouco, o que era um alívio.
Ela não gostava da idéia de ter intimidades com

Resolveu tomar um banho. A tina já estava cheia
com água morna, deixada há pouco por sua criada.

O tédio a invadia, uma languidez que a deixava
mole.

Lá fora o céu já estava escuro e a lua despontava
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no firmamento. Lá longe, vindo do horizonte
alaranjado um pequeno vulto vinha voando em
direção ao penhasco iluminado pela claridade da
lua.
Solitário.
Silencioso.
Sedutor.
Mortal.
A água estava uma delícia, como sempre. A
criadagem era muito bem treinada e já trabalhava
há anos para a família. Todos a haviam visto crescer,
tornar-se mulher e tinham um carinho especial pela
filha única do casal. A senhora não havia mais
podido ter filhos depois do parto complicado de
Sofia e o senhor sentia-se frustrado por não ter
tido o filho homem que continuaria sua obra, mas
estava feliz com o noivo que arranjara para ela.
Bom rapaz, trabalhador logo teria sua própria
fortuna. Sua filha estava em boas mãos.
As mãos ensaboavam a pela macia com certa
luxúria, nestas ocasiões de lua cheia ela ficava um
tanto inquieta com as sensações que seu corpo
passara a sentir desde sua adolescência e que
cresciam a cada dia. Suas pernas abriram-se quase
que automaticamente enquanto dedos ávidos

procuraram o local certo. Ela fechou os olhos e
entregou-se ao prazer que assolava seu corpo, sua
pele arrepiou-se inteira quando ela chegou ao
orgasmo e gemidos abafados saíram de sua boca
de carmim.
No terraço escuro, pela janela aberta, dois olhos
brilhantes e vermelhos observavam-na
sorrateiramente, com cobiça, com profundo desejo.
A fome corroía-lhe as entranhas. Mas antes de
matá-la, iria divertir-se um pouco com ela. Linda
garota, cabelos longos e brilhantes, castanhos,
caindo molhados nas costas nuas enquanto ela se
levantava e se secava com a toalha macia,
lentamente, saboreando o prazer de se tocar em
cada pedaço de seu corpo maravilhoso.
Quando saiu da banheira, sentiu pela primeira
vez a sensação de estar sendo observada e um
calafrio percorreu-lhe a espinha. Não, não era
possível que algo assim acontecesse, o terraço
ficava na parte mais lisa do penhasco. Devia ser
impressão.
Secou-se e vestiu uma camisola bem leve e
transparente, penteou os longos cabelos e resolveu
ir ao terraço olhar como a lua estava naquele
momento.
Ao abrir a porta, um grande morcego negro voou
E-BOOK DO VALE DAS SOMBRAS III - 32

Ana Kaya

penhasco abaixo e sumiu na escuridão. Ela nunca
havia visto um morcego daquele tipo em suas terras
antes. Apenas os pequenos e marrons que comiam
as diversas frutas que havia em seu pomar. Mas
aquele era enorme, assustador.
Resolveu entrar e dormir. O calor era um pouco
sufocante apesar da brisa que entrava pela janela
e resolveu deixá-la aberta para que o ar entrasse
mais livremente refrescando o ambiente.
Deitou-se em sua cama de lençóis brancos e
macios. Apagou a lamparina e a penumbra invadiu
o quarto deixando a luz da lua entrar macia e
prateada.
Fechou os olhos e tentou dormir quando um
barulho no terraço chamou sua atenção. Era um
rufar de asas. Leve e quase imperceptível.
Levantou-se imediatamente e correu em direção
ao terraço quando seu sangue gelou nas veias. Um
homem pálido e de longos cabelos negros vestido
em roupas bem cortadas e uma capa que o protegia
do vento noturno estava parado em frente à porta.
Ele era belo, apesar da palidez exagerada e do brilho
estranho e avermelhado em seu olhar.
Ela tentou correr de volta para o quarto, mas o
olhar do estranho homem a hipnotizava, a mantinha
presa ao chão.

Ele aproximou-se lentamente e com suas longas
unhas rasgou a fina camisola em tiras, arrancandoa em um solavanco que a levou ao chão. Ele pegoua no colo e entrou no quarto escuro. Empurrou-a
na cama com força abrindo-lhe as pernas com
violência o que a fez gemer sem querer ao sentirse exposta daquela maneira a um homem, e pior,
um estranho.
A boca dele percorreu desde seus pés pequenos
e delicados, subindo pelas pernas até chegar a seu
púbis de fartos pelos, a língua ágil tocando nos
lugares certos.
Não havia como resistir e ela entregou-se a ele
de corpo e alma em orgasmos poderosos e
seguidos.
Ela não opôs resistência quando o membro dele,
duro e gelado, a penetrou de uma só vez
arrancando-lhe um grito de dor e prazer. O sangue
escorria entre suas pernas, sua virgindade não
existia mais, mas ela não se importava, estava cega
e subjugada pelo estranho e só queria senti-lo
entrando e saindo dela num ritmo frenético. Quando
ele jogou seu esperma negro dentro dela as presas
brilhantes apareceram e se grudaram ao pescoço,
rasgando a pele delicada, o sangue cobrindo os
lençóis antes imaculados. De nada adiantaram os
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gritos desesperados que saíam de sua garganta
despedaçada. A boca do vampiro grudou-se ao
ferimento e sugou, sugou o sangue morno e cheio
de adrenalina do prazer que ele lhe proporcionara.
Assim era muito mais gostoso, o sangue ficava com
um gosto irresistível.
E as presas continuaram sua destruição
despedaçando, desmembrando. O coração ainda
pulsante em suas mãos enquanto o comia inteiro.
A massa disforme e vermelha em cima da cama,
em nada lembrava Sofia, a bela garota. O sangue
praticamente todo drenado. O resto, manchando o
branco antes tão alvo dos lençóis macios.
Um sorriso cruel surgiu no rosto de Bóris, o
vampiro sem piedade.
Estava saciado, satisfeito.
Dirigiu-se à porta do terraço e suas longas asas
abriram-se na escuridão e ele pulou, voando raso
sobre as águas escuras deixando para trás
destruição e dor.

Ana Kaya
Ana Cristina Buonanato
mulher
forte
e
sensível, guerreira
d e s t e m i d a ,
b a t a l h a d o r a
incansável, amiga leal
e sincera, corojosa,
amante da justiça,
revolucionária
e
inconformista, muitas
vezes sou incompreendida pelo meu jeito de ser, além
de outras qualidades que de uma forma ou de outra
não me deixam me parecer com ninguém, sou única...
Aninha criança... gosto de estar rodeada pela
natureza, é onde me encontro com Deus e quem sabe
com fadas e duendes também... sou sonhadora e
meiga, as vezes carente que só quer deitar no colo de
alguem e chorar e sonhar ou apenas descansar... a
menina que brinca com a minha Brisa (minha
cachorrinha)... aquela que gosta de passear nos jardins
do Pacaembú, tirar fotos com os amigos... tomar
sorvete no pote, sentar na calçada feito moleca de rua...
Ana Kaya a Vampira, esta é a autora. Coloco todas
minhas fantasias, sonhos, medos e desconfianças
dentro de um poema... e encontro rima pra tudo... conto
tudo em contos...
Esta sou eu.

E-BOOK DO VALE DAS SOMBRAS III - 34

Plaz Mendes

HORAS OCULTAS

Plaz Mendes
Estudante de jornalismo.
Viciado nas sensações.
Orgasmos!
O personagem de um lunático.
Um vagabundo iluminado.
Poeta marginal.
Todas as afirmativas estão certas.
N/D

O tic-tac badalava, quase meia-noite, gatos e cães
encenavam sua ópera notívaga.Um sossego harmonioso
percutia o apartamento Esplendor, porém olhares
cercavam o relógio, pontual como Kant; Um barulho
pronunciava o fim da calmaria, começara novamente.
Os vizinhos do lado, sempre planejavam esse momento
especial, alguns aumentaram o som do rádio, outros a
discutir cabisbaixos, tudo para abafar os gritos da criança,
pudera, seu pai chegara novamente bêbado e não
descansaria até descarregar sua ira em seu filho de seis
anos. Poucos reclamavam daquela selvageria ocorrida,
gritos, esporros, gemidos unidos à medida que se
elevavam, crescia uma insensata omissão da mãe, nem
se ouvia sua voz. No início acreditavam que ela não
participava, mas agora se sabia que testemunhava a surra
que seu progênito ganhava diariamente. Demorava entre
dez a quinze minutos, por fim a porta batia, o pai parado
no corredor deixando lagrimas caírem e o filho chorava
tão alto como um tenor enquanto o som do toca-fitas
ficava cada vez mais estridente. A orquestra infernal
causava temor aos animais, que demonstravam com seus
latidos e miados, todo o horror. No final a paz voltava, ao
amanhecer ninguém falava nada, as pessoas, o pai, filho
e a mãe, juntos, estavam de acordo com o segredo e só
restava a eles ocultarem suas almas.
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EU, UM SER VIVENTE

ENTREGUE ÀS MOSCAS

Sou um ser vivente
neste mundo
de mortos vivos,
de vivos mortos.

As cascas extraídas
O sangue a escorrer.
Não há gaze,
Nem bandagens,
Nada a cobri-las...
E as moscas
Passeiam
Livres,
Felizes,
E tranqüilas...
Estão abertas
As fétidas feridas.

Os vivos
estão mortos
de fome,
de cansaço,
de sede,
de tanta sujeira
e sacanagem.
Os mortos,
estes estão vivos,
nas lembranças
de cada um de nós.

PREFERÊNCIAS
Eu gosto das noites
Gosto dos dias e das tardes
Mas não gosto das madrugadas...
Elas me parecem sombrias, vazias!

Maria Goreti Rocha
Nasceu em Vitória, Capital do Espírito Santo, em
1955. Atualmente mora em Vila Velha/ES. É
casada. Formou-se professora, mas seu trabalho
atual está voltado para o artesanato e a culinária.
Na poesia gosta de utilizar linguagem simples e
clara. Escreve, por prazer, aquilo que traz na alma.
Muitos dos seus textos são pura ficção. Alguns são
produtos de observação. Outros retratam suas
vivências. Tem trabalhos publicados em
comunidades do Orkut, no Recanto das Letras, e
em outras páginas da internet.
Participações:
Coletânea Literária “42 Anos da Casa do Poeta

RioGrandense” - 2006 Coletânea Literária “43 Anos
da Casa do Poeta Rio- Grandense” - 2007
Antologia Poética Poetas do Café/Pássaros-Poetas
e Trovadores - 2007
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BONECA DE PANO
Ela morreu passando pó no rosto
Intoxicada, vítima de seu próprio corpo.
Morreu envenenada por seu ego
Que não admitia nada e se dizia cego.
Uma vitima em busca da felicidade insana
Sussurrando mentiras que a todos espanta.
Uma bruxa guiada pela magia da falsidade
Corrompida pela a ilusão de liberdade.

O silêncio de sua alma a enlouqueceu.
Está rondada pelos gritos de quem ela perdeu.
Confusa sobre sua própria identidade
Tentando apagar os caminhos de sua vaidade.
Ela reza pelos cantos e em cada esquina
Lamentando sua própria morte, doce menina...
As cinzas de seu coração se espalham no vento
Ninguém mais ouve sua pulsação está sozinha ao relento.
Uma boneca de pano costurada pela sociedade
Com linhas de sangue e o tecido da promiscuidade.
Uma boneca de pano que teve sua alma rasgada
E agora todos os seus lamentos não valem mais de nada.
(Santiago Belmont)
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SORRISO FALSO DE UM FALSO SER

Imponha um sorriso, cálido e ainda que não firme
Imponha-o na fronte de palavras mudas, de segredos,
Segure-o na frente de sua tristeza, real e tangível,
Se faça firme e com ombros postos enfrente a tudo.
Sele em
De duas
De dois
Faça isso

si o seu arrependimento de dias de falsa glória
voltas e em um nó faça se perder as lembranças
goles e em uma sede mate a sua esperança
com um sorriso imposto, aquele cálido e não firme

Sepulte no vazio de seus olhos uma suposta alegria
Que introduziu-se como veneno viscoso em suas veias
Sepulte-a no chão cru, sem flores, nem velas, e sem choro
Faça isso com aquele sorriso imposto, cálido e não firme
Chore escondido a ânsia amarga do se ter pra si
O lis falso de cor escura cremado em ternura achado em dor,
Coloque-o em sua própria fria lápide, donde nascera você
Faça isso com seu sorriso imposto, este cálido, concreto e já firme
(Dionísio)

Diego Balin
Diego Balin é meu nome verdadeiro mas,
assumo três heterônomos : Santiago
Belmont, Samantha Ohanni e Dionísio. Os
assumi por gostar de variar a forma que
escrevo adotando uma característica
especifica pra cada um deles. Tenho 16
anos, nasci em Maceió Alagoas, Sou
estudante. Escrever é minha vida e nisso
ponho minha alma, também amo
fotografia,Comecei a escrever aos 15 anos
,mas,já demonstrava atração pela escrita.
Escrevo quando a dor bate ou quando a algo
a dizer, às vezes escrevo até quando não
há nada a dizer, geralmente escrevo poemas
mas também gosto de prosa poética. Meus
poemas são baseados em um sentimento
abstrato que talvez nem sinta, fato é que
sempre tiver dom para exagerar não coisas
e talvez isso me facilite à escrita, também
me baseio no sentimento vindo das pessoas
quase sentindo o que sentem.

Minhas Paginas:
- http://recantodasletras.uol.com.br/autores/santiagobelmont
- http://www.fotolog.com/mentaste
- http://www.fotolog.com/numbed_verse
E-BOOK DO VALE DAS SOMBRAS III - 38

Flávio Mello

NARCOSE À MEIA-NOITE1

ou tormentos do jovem Jacques 2

É Balzac, que, apesar de fazer
parte de um clube de bebedores
de haxixe, nunca bebeu a droga,
porque (dizia ele) o homem que
voluntariamente se despoja do
mais belo atributo humano  a
vontade  deve ser, na escala
animal, colocado abaixo do
caramujo e da lesma...
Vossa Insolência  Crônicas
Olavo Bilac  02/04/1894
PODE SER QUE BAUDELAIRE ESTIVESSE
ERRADO, talvez não, talvez eu tenha entendido
mal suas palavras, lido o livro de qualquer jeito, só
por ler, ler sem ter cabeça, não sei, pode ser que
sim, como pode ser que não, pode ser que
Baudelaire tenha apenas de forma poética se

enganado..., mas o fato é que lá estava eu, fatigado,
amedrontado, quieto, um menino em noite
tempestuosa.
O boticário me receitou o uso do haxixe, na
realidade o uso de um derivado do haxixe.
Fui à botica pela manhã, contei como passava
minhas noites, as quais não dormia, não pregava
os olhos, não cochilava, não dormitava, desejando
o sopor, café e cigarros, Meu estomago me dói,
minha mente esta deturpada, tudo parece estar
errado, tenho medo de tudo, saio pelas ruas em
noite profunda, caminhando por uma cidade já
fenecida, onde as sombras procuram a luz para
que assim também possam morrer, morrer em paz,
Sei, vou dar-lhe tanato de canabina, De que se
trata, É uma sorte de alcalóide, um derivado do
haxixe, mas deve lembrar-se de não tomar mais
de uma por dia, os efeitos são inenarráveis, Claro,
claro, peguei o invólucro de suas mãos velhas e
brancas, como quem pela primeira vez segurou seu
filho, coloquei-a no bolso do paletó, pus o chapéu,
cumprimentei-o, parti.

... este conto para ser melhor entendido é recomendado a leitura de Paraísos Artificiais de Baudelaire e o livro de crônicas de
Olavo Bilac  Vossa Insolência, onde se encontra um texto chamado Haxixe, no capitulo Pessoal.
2
A personagem Jacques foi tomada emprestada das crônicas de Bilac; Jacques é o alter ego do príncipe dos poetas. O Autor
1
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As ruas pelas quais voltei, não eram as ruas pelas
quais fui à botica, na realidade eram as mesmas,
mas de animo tomado, as via de forma mais florida,
primaveril, de forma que, as donzelas, que a muito
não me excitavam, agora tomavam novo lugar em
minha mente.
Parei numa taverna onde pedi uma garrafa de
absinto, parei na tabacaria, comprei alguns
charutos e cigarrilhas, fui às docas, comprei
cannabis, de lá, para casa, entrei em minha
biblioteca, área restrita, deitei-me no sofá e esperei
a amaldiçoada noite que vinha infernizar-me dias
atrás, porém, desta vez eu estava preparado.
Quando a noite surpreendeu a cidade atingindo
os primeiros cumes das montanhas que a
cercavam, estava eu entorpecido pelo absinto e
pelo láudano, um estado de coma temporário,
método do qual me utilizava sempre para tentar
alcançar o sono profundo, inutilmente, dei-me conta
do horário, levantei-me, cabeça doendo, pés
inchados, braços pesados, arrastando-me corri a
escrivaninha, abri a primeira gaveta e peguei a
boceta onde o botica havia colocado o milagroso
remédio, ascendi um charuto, enchi uma taça com
vinho, sentei-me na poltrona, e numa tragada farta
tomei todas as pílulas que lá havia.

O relógio atingiu meia-noite, a noite adentrou
escandalosa pelas janelas do aposento de leitura,
as cortinas arfavam como velas dum navio em noite
tempestuosa, os livros vinham ao chão num
intelectual desmoronamento, as folhas eram
estufadas pelas lapadas, os candeeiros de azeite
um a um foram se apagando, o coma me adentrou
pelas solas do pé.
Da poltrona, dava-me de cara com um espelho,
aço fortemente polido, imagem embaçada e
inverossímil, foi dali que vi a cena toda acontecer,
senti uma forte dor no peito, um dor atroz, Cristo
certamente sorriria, Pai este é o flagelo que me
encomendastes, minha razão não me habitava
naquele momento, senti meu pescoço inchar, um
balão de carne, nervo e ossos, minha boca
forçadamente se abriu, e vi sair dela duas mãos
que a abriam com violenta força, aberta totalmente,
uma cabeça fez-se presente, como um parto, sem
fórceps, surgiu um ser saído de dentro de minha
garganta, sem placenta, a dor presente e latente,
caiu no carpetado, espreguiçou longamente,
arrastou-se até o mancebo e apanhou meu
sobretudo.
A morfina, o láudano, o absinto, o haxixe, o fumo
sabe-se lá em que o meu organismo nessa altura
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se deleitava, pode ser que tão somente as pílulas
receitadas fizeram aquilo, ou não, mas lá estava
ele, o homem que vomitei, o homem que surgiu
pela minha garganta, o homem que rompeu a
caverna escura e mucosa.
Levantou-se e caminhou até a garrafa de vinho,
abriu, de gole único e demorado secou-a, estalou
a língua no céu da boca, sorriu, abriu a caixa de
charutos sobre a mesa, e em movimentos
circulatórios com bastão de cedro ascendeu-o,
sentou-se, olhando-o bem, poderia se dizer que
tratava-se de um homem de alta estirpe, de um
homem lido, de um homem viajado, tirando é claro
a nudez coberta por um sobretudo de couro e um
chapéu paleta que, confesso, deu-lhe um ar
exuberante, apaixonante, levantei-me e corri o
aposento ascendendo os candeeiros, um a um, com
movimentos rápidos, encostei-me à porta, e
assustado perguntei, Quem és tu, uma gargalhada
rota espalhou-se junto as lapadas de vento pela
alcova, Quem és tu, forcei, bati o pé, perguntei,
Quem és tu, anjo ou demônio, será que lia eu Fausto
e agora Mefistófeles jaz diante de mim, dizes a
que veio, vamos, ele se virou, ergueu a luminária
a altura do rosto, e, perguntou-me, Não me
reconheces, o susto tomou-me de assalto, estava

eu na presença de mim mesmo, um outro eu,
sentado, fumando e vestindo meus trajes, um eu
exuberantemente eu, Não podes ser, Como não
podes, ponha para ouvirmos o saudoso Vivaldi,
adoro as flautas cortando os tímpanos de minha
alma, Não, não porei nada até que me dizes a que
veio, Não direi nada até que coloque o homem a
tocar, Certo, girei a manivela, e liguei o gramofone,
Venha senta-se comigo, O que queres de mim,
Apenas uma conversa informal, dito isso caminhei
até a ponta da mesa, e sentei-me na poltrona, não
posso dizer que isso tudo acontecia, ou se era coisas
de minha mente entorpecida, não posso julgar, não
sei qual o ocorrido.
O fato é, continuou o meu eu a dizer, é que o
senhor anda a destruir-me com seus vícios insólitos,
e leituras baratas, onde está Sartre, Balzac, onde
está a poesia, sua vida é um monte de nada, és
mais baixo que o caramujo e a lesma..., és um
musgo de arrastar de lesma, O que queres de mim,
Meu corpo, Seu corpo, como seu, esse corpo é meu,
Será que realmente acreditas que é de veras seu,
será que não és tu o homem que saiu de minha
boca como um aborto maduro, vamos homem não
chores, Não estou chorando, Mas logo vai, Como,
Verás, o importante é que não quero mais o senhor
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gerenciando meu ser, não o quero na frente dos
negócios, se me permites o sarcasmo, o fato é que
se não for por meios de bebidas, de drogas, de
noite a fio o senhor não passa de um homenzinho
qualquer, nunca serás um grande escritor, olhe para
você, cabeça deformada, magro, amarelado, andas
curvado, procuras inspiração onde sabes que nunca
ceifarias realidade, Ganesa por piedade lhe da
lampejos de criatividade, e tu te achas no direito
de achar que és de verás um escritor, não me faças
rir, Não grite comigo, não grite, Vês estais a chorar,
seu pulha, homenzinho de merda, Não fale assim
comigo, Quero meu corpo seu resto, quero tomar
a frente das coisas, não mereces a vida que levas,
no julgamento diante ao deus Thot, entenderás e
irá saber que deveria ter feito tudo diferente, Vá
embora, volte para seu inferno Mefistófeles, Oh
agora quer citar Goethe, não, nunca, fora, vá, suma,
seu, seu, seu..., irrita-me, vês, como me deixas,
estou transtornado, não quero vê-lo, vou entrar de
novo, e quando me olhar no espelho não quero ver
estas olheiras e essa cara de coitado, ele caminhou
até a mim, ficou nu, subiu na escrivaninha, abriu
minha boca com muita força, e colocou um de seus
pés como se vestisse uma calça, depois o outro, e
sacolejou na cintura para que pudesse se acomodar,
quando não  já havia entrado de volta.

O dia amanheceu, a mulher da limpeza me
encontrou, batia em meu rosto, nada..., passado
algumas horas entrou o médico, examinou-me,
correu pelo quarto, eu só podia ver o espelho, e lá
estava eu sentado nu na poltrona, o médico
encontrou a boceta onde guardará e receberá do
botica as pílulas mortíferas causadoras de meus
delírios, pegou no fone e discou para o número na
caixa, de um salto de tempo ao seu lado estava o
botica, com cara de espanto, Foste tu que destes a
ele essas pílulas, Sim, mas não entendo, Ele esta
em lipotímia, coma induzido, um coma irreversível,
espero que o senhor esteja satisfeito, Não, não o
senhor doutor não compreende, eu vendi a Jacques
placebo, nada mais que placebo, placebo, eu vendi
a ele placebo, o médico começou a gargalhar, a
moça da limpeza começou a gargalhar, o boticário
começou a gargalhar, de minhas profundezas ele
começou a gargalhar, o Mefistófeles, e o som da
Primavera tomou conta de todo o ambiente que se
escureceu para sempre, para sempre, para
sempre...
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Flávio Mello
Quem é Flávio Mello?
Uma pergunta muito difícil de responder, e, um ser mais
complicado de se definir...
Mas o que posso dizer é que, sou uma pessoa que se preocupa muito
com o mundo que me circunda: meus alunos, meu trabalho como
escritor... minha esposa, e, principalmente com minha filha Alice.
Preocupado com o que escrever e quem atingir, de que forma atingir e
como atingir – escrever é uma arma engatilhada, não sabendo como
usá-la... tragédia na certa. Luto por um ambiente de leitores e de leituras,
uma vez que, um mundo é muito complicado. Como professor, amando
muito o oficio, tento disseminar a leitura e a escrita.
Meu trabalho com escritor tem como base três grandes nomes da
literatura: Dalton Trevisan, Franz Kafka e José Saramago, ao ler meu
trabalho é bem fácil de entender tal miscelânea, há muito tempo me
dei com esses autores, e de forma atormentadora, tanto que, minhas
entrelinhas explicam esse fascínio e apreço.
Tenho um livro de contos publicados SELEÇÃO NATURAL – um livro
que traz em seu bojo contos de três anos de minha vida (2004 - 2006),
em breve lançarei um livro infantil, estou terminando um segundo livro
de contos (Título provisório – Amar, só se for armado) e escrevendo
meu primeiro romance (infanto-juvenil) – título provisório – O Menino
sem Face.

Como me ler e onde me ler:
MSN: prof_flaviomello@hotmail.com
E-mail: escritorflavio_mello@terra.com.br
Site: http://www.editoraespacoidea.com.br/
Site: http://www.flavio-mello.blogspot.com/
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A MOÇA DO VELÓRIO (VIGÍLIA)

Mario, meu melhor amigo, entrou e num ímpeto,
rompeu num convulsivo choro. Vieram amigos,
vizinhos e a própria Ritinha. Estavam estarrecidos
com o sofrimento do pobre.

Morri. Não digo que isso tirou o meu sossêgo.
Tampouco lamentei por não mais poder trepar, meu
esporte predileto em vida. Alguma compensação
teria do outro lado, uma vez que estava pensando,
mesmo depois de morto. Quem sabe uma transa
sensorial e o escambau...Contanto que eu gozasse,
o tipo de foda é o que menos contaria.

Menos cara! Pelo amor de Deus! Tu é viado? Será
que me enganaste esse tempo todo?

Mas estava ali, parado, no canto da sala sem
vontade se subir. Ou descer...Enfim.
Era o meu velório. Devia ser norma, eu só poderia
sair para meu novo lar depois das homenagens.
Quando a puta da Ritinha entrou confesso que a
rigidez de um corpo morto no caixão foi desculpa
para o volume do pau que se formou. Eita mulher
gostosa! E como sabia chupar, uma profissional.
Antes de sair da sala, após uma reza em silêncio,
tocou minhas mãos como a benzer para fazer o
sinal da cruz...Olhou para os lados e tocou de leve
meu caralho.
Que coisa triste! Tocou meu caralho! E eu não
senti nada. Morrer era brochante...

Que não vão dizer de mim?
Teve até desmaio..Ai tem! Miserável! E todas as
vezes que tomamos banho no vestiário depois de
uma partida de futebol. No mínimo tocou
umas, afinal, bem dotado eu reconheço que
sou...Ou era.
Antes de Mario sair da sala me tascou uma beijo
na bochecha. Eca! Não dava para resistir, abri meus
olhos...
-LUIZ...
_Calma, isso é normal. Disse uma das carolas
rezadeiras fechando minhas pálpebras com aquelas
mãos enrugadas cheirando a alho. É um reflexo
apenas.
Foi quando Aninha entrou na sala. Uma deusa
nos seus dezoito aninhos, seios durinhos e bundinha
empinada...Sempre fui tarado por ela. Planejava
disvirgina-la em breve. Mas não me olhem com
essa cara de surpresa, não sou pedófilo, apenas
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um eterno apaixonado que soube esperar. Eu
tinha adoração pela moça desde que tinha quatorze
anos. Ela chegou perto do caixão e, com uma mão
acariciou meu braço. Enquanto escorria uma
lágrima eu percebi, discretamente, com a outra
mão levantou a saia e seus dedinhos tocavam a
bucetinha.
Ah! Aí já era demais! Maldita hora que fiz aquela
ultrapassagem! Eu podia estar comendo esse
corpinho...Não é possível. Num ímpeto a moça
fechou os olhos e enquanto todos os presentes
supunham estar chorando, percebi um leve gemido
e tremor, ela gozava em silêncio.
_Por Lúcifer! Isso está acima das minhas forças.
Meu corpo está sentindo. Céus! Meu pau esta duro,
eu sinto.
De repente fui tragado e meu corpo astral
penetrou nas vísceras do defunto no caixão.

disparada. Nem catalepsia seria possível pois o
sangue já não habitava minhas veias.
Meia hora depois o delegado e meia dúzia de
soldados voltavam à funerária para averiguar o
ocorrido.
O corpo no caixão estava nu, com marcas de
mordidas pelo peito e o pau, coitado, caído entre
gosmas que pareciam saliva. No chão resíduos de
esperma e sangue e a saia da moça.
Procuraram-na em vão. Ninguém mais soube
dela. Só especulações. Alguns dizem que foi a
última refeição do morto. Outros que foi para outra
dimensão esperar pelo amante que a disvirginou,
eu né,rs O fato é que a partir daquele dia, todo
velório de homem na cidade, a certa altura a luz se
apagava e o morto aparecia nu. Ah, e com um
sorriso enorme na cara.

Me recuso a sair. Quero gozar uma última vez.
_Eita tesão desgraçado! Sentei no caixão e a
gritaria foi geral.
Nem preciso dizer quão grotesco foi a situação.
Era um corpo acidentado. Olhos vermelhos, rosto
arroxeado, faixas e gazes por todo o lado. A menina
desmaiou e os presentes, um a um, saíram em
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CULPA
Cheguei cansada
Colhi as flores
Murchas, coitadas
Descoloridas, empoeiradas
Pareciam mortas
Reguei as flores
Como sangue em carne viva
Dilaceradas, de pétalas escorridas
No ralo da pia
Não ressucitaram

Me Morte

Agora vão me culpar por todas as queimadas da vida.

Vale das Sombras:
Blog do Vale:
Portal do Vale:
Instinto:
Me Morte...Contando Histórias:
Psicografando:
Me Morte...Por Mariângela Padilha:

Me Morte, pseudônimo de Mariângela
Padilha, gaúcha dos pampas, de família
pobre, neta de italianos e espanhóis, desde
os cinco anos de idade já dizia que seria
escritora.
Poetisa gótica há dois anos, enveredou pelos
caminhos do erotismo, estilo que já se tornou
sua marca registrada.
No Orkut é moderadora do Vale das Sombras,
comunidade onde realiza Concursos de
poesias Góticas periodicamente.
Principais características: Arrojada, misteriosa
e passional.

www.orkut.com.br/main#Communit.aspx?cmm=25914341
www.valedassombras.blogspot.com
www.valedassombras.ning.com
www.memorteme.blogspot.com
www.memortemari.blogspot.com
www.maripsicografando.blogspot.com
www.memorte.recantodasletras.com.br
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NOTAS IMUNDAS
Dó
Dó
De
De um
um coração
coração esquecido
esquecido
Que
foi
Que foi sucumbido
sucumbido
Por
Por estar
estar sempre
sempre só
só
Ré
Ré
Revolta
Revolta de
de um
um ser
ser
Sujo
Sujo por
por excesso
excesso de
de tudo
tudo ver
ver
Por
Por em
em nada
nada ter
ter fé
fé
Mi
Mi
Minto
Minto dizendo
dizendo que
que falo
falo de
de mim
mim
Porque
Porque (dúvida)
(dúvida) Nunca
Nunca sofri
sofri assim
assim
Fa
Fa
Falta
Falta que
que aa falta
falta faz
faz
Daquele
Daquele tempo
tempo atrás
atrás
De
De não
não sentir
sentir um
um vazio
vazio

Sol
Sol
Solitário
Solitário de
de corpo
corpo ee alma
alma
Idéia
que
não
Idéia que não acalma
acalma
O
O brilho
brilho desse
desse intenso
intenso crisol
crisol
La
La
Lágrimas
Lágrimas derramadas
derramadas
Perdidas
Perdidas
Lágrimas
Lágrimas jamais
jamais vistas
vistas
Si
Si
Síndrome
Síndrome do
do amor
amor
Daqueles
que
Daqueles que não
não tem
tem cura
cura
EE que
também
não
que também não éé preciso
preciso curar
curar
Dó
Dó
Desse
Desse triste
triste poema
poema indigno
indigno
Escrito
Escrito por
por algum
algum personagem
personagem implícito
implícito
Notas
Notas imundas,
imundas, para
para congelar
congelar um
um coração
coração partido.
partido.
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ETERNAMENTE ASSIM
Remaneço aqui com minhas ideias
Que um dia hão de se proliferar
Ideias sujas, funebres e cálidas
De um adolescente que não sabe amar
E na falta de inspiração
Mais uma vez recomponho minhas angustias
em um pedaço de papel
Conto sobre a semi-vida que ainda vivo
Mais um verso completo e jogado ao Léu
Então, afogo-me nessas idéias e angustias
Palavras transtornadas e lamurias afins
Mas não morro angustiado ou idealizado
O direito de morrer em paz não foi concedido a mim.

Álex Marcondes
Meu Nome é Álex Marcondes, tenho 17
anos, sou nascido e criado em Maceió
Alagoas, no momento faço faculdade de
letras. Sou um Jovem rapaz
relativamente caseiro, não gosto de
festas e badalações, sou daqueles que
não abrem mão de um livro e de uma
boa música (ao meu ver, lógico) quando
necessário.
No que diz respeito à música, meu estilo
favorito é o Symphonic Metal, e minha banda favorita é a
‘Epica’.Também aprecio bandas ‘Gothics’, Folk e algumas
variações de Power metal.Outro pólo musical que me agrada
muito é o rock britânico,nesse campo, Nada soa tão bem
produzido como Franz Ferdinand. Não desmerecendo a música
brasileira, também gosto de Mpb e algumas bandas, como Ludov
e Moptop, pois são bandas iniciantes , com bastante conteúdo e
originalidade.
Voltando ao campo da escrita, gosto bastante de escrever,
basicamente,comecei por volta dos 15 anos, nem faz tanto
tempo,mas, já demonstrava atração pela escrita.Sou aficionado
pela língua portuguesa. Escrevo nas horas vagas ou quando
‘as palavras falam comigo’ se é que posso dizer isso .Meus
poemas são baseados em situações vividas e/ou presenciadas,
não me pego influenciado por nenhum autor, posso dizer que
tenho ‘estilo próprio’ e se meus poemas tiverem semelhança com
grandes obras, posso afirmar , de fato, que é mera coincidência.

Meu fotolog : http://www.fotolog.com/endless_memory
Minha pagina do Recanto das Letras: http://recantodasletras.uol.com.br/autores/wintersun
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DENTES DE COBRE
Cobre
cobre derretido
e fumaça
estes teus passos
que a mim enlaça
Estes teus momentos
rubros
de vampira
que consome
este meu
fio de vida

Render-me a tua
estaca

Nunca

Este coração
ainda
cantara a
madrugada
livre
da oxidação
vinda da
pequenez
de teus dentes
de cobre
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LAMA BALOUÇANTE
As meretrizes
passeiam qual moscas
num bolo suado
lambido profano
Olho as horas nas paredes
e vejo aquele
remoer nas ruas

Desvario
inerte
imprudentes gatunos
enfraquecidos
sem alento
embaixo da
abóbada celeste
Nas esquinas

Bastardas súplicas
entre seres ausentes

a mendicância
deixa-se sorver
restos de vidas

As arenas
ensangüencidas
carregam pequenos
viciados
detonando
lábias
mentiras
calúnias
verdades escondidas

Angela Nadjaberg Ceschim Oiticica
Angela tem dois romances publicados: Rockyes e
Sambaya Blondy Quetzalcoatl. Um livro de prosa
poética-filosófica: Krikiroa. Viajou durante os anos 60
e 70 por várias regiões do Globo terrestre. Europa e
Asia principalmente. Leu poemas em bares de Londres,
pintou ruas em Bangkok, enfeitou o Brasil com seus
escritos, indo as ruas apresentá-los. Publicou em jornais
e revistas no Brasil e no exterior.

Enquanto
réstias de lama
encobrem os
passos
nas avenidas
Escreve em inglês atualmente para o site:
http://www.fanstory.com/selectprofileportfolio.jsp?userid=161043
Tem muitos trabalhos em várias comunidades do Orkut.
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