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ADVERTÊNCIA
Os textos a seguir são de cunho fictício, nenhum dos dados informados ou nomes
apresentados são reais.
Qualquer semelhança com alguém ou fato é mera coincidência.
Todos os autores criaram textos para o entretenimento do leitor não estando os
mesmos envolvidos nas questões apresentadas.
Respeitamos todas as raças, crenças ou religiões.
Pede-se cautela ao folhear as páginas, pois todos os textos contem palavreados
fortes e descreve ações que puderam ser fortes para alguns leitores.
Ao iniciar sua leitura, esteja ciente do que poderá encontrar em questão de
palavreado e frases fortes, estes são contos de Terror e não textos infantis, por
gentileza não usar os campos de comentários para dizer que existem palavras ou frases
ofensivas uma vez que usamos deste aviso para alertar aos leitores.

NOTA 1
Em nome do projeto A Arte do Terror, venho por meio desta nota dar a informação
aos nossos leitores, tal como disponível em nossa página no Facebook e Blog referente
à saída de um dos nossos Organizadores.
Aos leitores que já conhecem o projeto pelos volumes anteriormente lançados e aos
novos que estão conhecendo através deste volume, informamos que nesta edição, marcamos
a saída da Organizadora Faby Crystall.
Ela que esteve desde o Volume 1, sendo a primeira a se juntar comigo (Donnefar
Skedar), logo na criação do projeto, se manteve firme e forte ao longo dos outros
cinco livros lançados. Neste, que é o nosso sexto livro, ela participou até o final do
prazo de recebimentos dos contos, anunciando internamente sua saída e logo em seguida
publicando uma nota de despedida em nossa página no Facebook.
Faby Crystall deixou suas palavras que permanecerão na página para os leitores
que ainda não tenham conhecimento e nesta edição nos saudou com sua participação, que
não será a última como autora. Mas, para os próximos volumes e edições do projeto A
Arte do Terror, não contaremos mais com a participação da autora na Organização.
Estamos felizes por ela não ter saído por motivos ruins e sim, pessoais, tendo
sempre a nossa gratidão quanto ao tempo que esteve no projeto e participação no mesmo,
só podemos deixar nosso carinho e desejar sucesso para à Faby Crystall em sua vida
literária.
Sem mais, Faby, este volume é para você.
Atenciosamente, Donnefar Skedar — Criador e Organizador

NOTA 2
Ainda em nome do projeto, venho nesta segunda Nota esclarecer aos leitores que
após a saída da autora Faby Crystall da Organização do projeto, eu e Carlos
(organizador), resolvemos e precisamos verificar alguém para nos ajudar a finalizar o
Volume 4, que como poderão notar, está "volumoso" se comparado aos demais livros do
projeto.
Por isso, em reunião interna e após a nota da Faby na página do projeto,
decidimos fazer dois convites que se tornaram três. Os dois primeiros para cuidarem
das nossas Mídias Sociais e o terceiro veio para ser revisor. Devido ao número de
autores e de contos recebidos na chamada do Volume 4, acabamos tendo que lidar com uma
proporção que de longe era imaginada para o projeto. Desse modo, decidimos arriscar e
fizemos nossos convites para os autores e também já participantes do projeto, Lucas
Souza e Larissa Prado.
Em meio aos dois convites e devido à troca de informações durante a organização do
projeto, também convidamos o autor Luiz Henrique, que está estreando no projeto com um
conto de sua autoria.
Os três aceitaram prontamente nossos convites e, após breve conversa, fizemos
questão de anunciar oficialmente em nossa página que os autores Lucas Souza, Larissa
Prado e Luiz Henrique, que tomo a liberdade de indicar como os "L's", fazem parte da
equipe e assim se tornam os novos Organizadores do projeto A Arte do Terror.
Notem que não apenas o livro cresceu em participações, contos e público, mas o
projeto em si aumentou e isso devemos a você, Leitor, por baixar nossos livros, curtir
nossa página, avaliar e deixar seu comentário, por qualquer coisa que possa fazer por
nós. O projeto permanece gratuito, porque acreditamos que o que conseguimos fazer,
está sendo pago com a alegria dos autores e a degustação dos leitores.
Em nome do projeto A Arte do Terror, dou as boas-vindas aos L's e que tenhamos a
oportunidade de satisfazer nossos leitores.
Atenciosamente, Donnefar Skedar — Criador e Organizador

APRESENTAÇÃO

POR TRÁS DO TEMA “CARTAS”

Ao

surgir

a

proposta

do

tema

“cartas”,

logo

vieram

à

mente

as

diversas

possibilidades de criação de contos diferentes, privilegiando linguagens peculiares,
modos de falar, sotaques, erros de digitação, ou outras formas de trazer um “realismo”
que a literatura epistolar proporciona à criação do autor.
Foram muitos os autores que utilizaram essa “liberdade” e nos surpreenderam, e
surpreenderão você também. Vamos tentar aqui falar um pouco de alguns contos que
representam bem essa ideia, são simplesmente de dar água na boca.
“Banquete de Ratos”, do Lorenense, Lauro Elme, resolveu aceitar a ideia maluca da
nossa equipe de revisão e, deixou espaços em branco no texto da carta simulando
trechos apagados por sangue, sujeira e ação do tempo. Lendo o conto, você perceberá o
motivo. Isso sem falar que o conto é foda para caralho!
“Noite na Cidade”, do siciliano, Alberto Arecchi, foi escrito em português de
Portugal e é assim que aqui está publicado, em concordância entre o autor e a
organização, a fim de preservar a beleza do idioma que deu origem ao nosso. É um conto
urbano, que choca e traz para perto o que preferimos que fique longe.
E o que dizer da curitibana Jordana Felix que estilizou, com sua própria arte, os
contos em papel de carta, de acordo com os temas que usou em cada um dos três. Ela
realmente mergulhou de cabeça no tema. Infelizmente sua estilização dos papéis de
carta não estará disponível em todas as plataformas de publicação por motivos técnicos
que fogem ao controle da nossa vontade.
“Além do Décimo Andar”, do paulistano Ricardo de Lohem, vem acompanhado de “Como
se Chega Aqui”, um tutorial que ensina como chegar no “outro mundo”. Os dois contos
privilegiam o sotaque peculiar do jovem Toshio.
O

paulistano

Luyz

Tadeu,

em

seus

quatro

contos,

“Insana

Consciência”,

“Perseguindo Francisco”, “A Sopa de Inverno” e “Eles Estão nas Árvores”, utiliza

linguagens diferentes de acordo com a história a ser contada e por “quem” ela é
contada, mostrando ao leitor ambientes diferentes.
A mineira de Belo Horizonte, Marcella Sousa, chega com “Fascinação do Desespero”
que nos deixa em estado de desespero. Numa linguagem tranquila e sarcástica, o
remetente descreve seu modus-operandi com uma clareza perturbadora.
Gostaríamos

de

falar

aqui

de

cada

conto,

mas

escolhemos

apenas

seis

representantes para apresentar um pouco, mas bem pouco mesmo, do que você encontrará
no volume 4 de A Arte do Terror.
Paramos por aqui e esperamos ter convencido você a ler todos os contos aqui
publicados,

cada

qual

com

uma

história

diferente,

com

causos

peculiares,

com

remetentes e destinatários inusitados, enfim, diversão garantida. Desde cartas do
assassino para a mãe da vítima, cartas de amor, cartas do mundo físico ou não físico,
ou

dos

dois,

cartas

alucinadas,

cartas

mais

do

que

claras,

e-mails,

ofícios,

relatórios policiais, escritos encontrados em algum lugar ou ainda não encontrados.
Tem de tudo aqui!
Desejamos que tenha uma boa leitura neste mar de cartas, que guarde para si os
segredos e que escreva cartas para compartilhar os causos que mais lhe agradarem, mas
acima de tudo desejamos que você possa se divertir demais.
A Arte do Terror agradece.
Carlos H. F. Gomes — Organizador.
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As Meninas Leão
Alberto Arecchi

Minha querida, estou-lhe escrevendo do quarto do meu hotel em Duala (Camarões).
Sabes que cheguei aqui porque um dia me aconteceu de ler em um jornal local a notícia de
um julgamento criminal. O repórter falava do caso com um gosto macabro e persistia sobre os
detalhes mais escuros. Tratava-se de um grupo de meninas que tinham sido raptadas em
algumas aldeias rurais. Presas por anos em gaiolas, foram treinadas para agir como bestas
carnívoras, como leões ou leopardos, hienas ou panteras. Mantidas em condições de vida subhumanas, comiam apenas carne crua, sangrenta, e eram forçadas a capturar pequenas presas
por comida. Depois de completar o treinamento feral, tinham sido utilizadas para realizar
assassinatos por encomenda. Elas começaram como um grupo para abater as vítimas,
apresentando-se cobertas por peles frescas, que exalavam um forte cheiro de fera, com garras de
metal afiado nas mãos e nos pés. Sua ação é difícil de distinguir de um ataque verdadeiro de
feras predatórias, apresentando, contudo, uma característica exclusivamente humana: todos os
animais selvagens, na natureza, matam apenas para obter comida ou para alimentar seus
filhotes; apenas os animais enlouquecidos - e, claro, o homem - matam na ausência da angústia
da fome.
O mundo estava convencido de que a África negra não mantinha mais segredo nenhum,
fora dos interesses econômicos sombrios e ocultos, que alimentam as guerras modernas. Os
tumultos e ódios tribais se confundiam com a luta pela posse de recursos minerais e com o
conflito geral entre blocos opostos do mundo.
As mulheres-leão, mulheres-leopardo ou - às vezes - mulheres-hiena, tinham uma antiga
tradição de xamanismo, no seio da África mais oculta. Na sociedade de hoje este costume
sobrevive, esporádica e secretamente, como uma forma de lavagem cerebral e condicionamento,
controlada por personagens temíveis do submundo criminoso. As meninas compõem pequenos
grupos de assassinas que não se podem individuar e vão matar os inimigos de seus "mestres",
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por motivos de rancor, vingança ou rivalidade. Quantos massacres, imputados oficialmente a
animais selvagens, poderiam realmente ser obra dos grupos criminosos de meninas-feras?
Esse processo me intrigou e decidi realizar uma investigação aprofundada sobre os artigos
publicados na imprensa local. Consegui entrevistar os advogados das meninas acusadas e o
Professor Mbé, reitor da Universidade e Professor de Antropologia Criminal. Finalmente, a minha
curiosidade levou-me aos lugares que tinham sido o cenário de massacres cometidos pelas
mulheres-leão.
Em três aldeias, não muito longe das margens de um lago, reuni provas de tradições que
me pareceram muito interessantes. Havia grupos de poder oculto, nas florestas do coração da
África, que não hesitavam em colocar-se a serviço de quem pagasse o suficiente para fazer uma
matança. O instrumento de morte eram essas pobres garotas, sequestradas das famílias em
idade precoce e criadas em gaiolas, alimentadas com carne humana, o tempo todo de quatro
como animais, finalmente treinadas para matar, com a esperança de obter sua recompensa. O
disfarce feroz das jovens assassinas servia para espalhar o terror e perpetuar a lenda de ritos
ancestrais. Muita gente sabia e não queria falar, pois, a maioria tinha medo de falar ou fazer
demais. Uma pergunta, uma palavra, podia ser perigoso, para o incauto que fora o autor, como
para todos os seus contatos.
Voltei com muitas impressões e muitas fotos. Sonhava que era perseguido por manadas de
mulheres-leão. Quando o pesadelo não me deixava dormir, cheguei a destruir todas as
evidências que eu acreditava ter encontrado. Fiquei dez dias com febre, permeado pelo medo de
que qualquer uma das enfermeiras, que se aproximavam do meu leito de hospital, poderia ser
uma acolita daquele culto infernal.
Por fim, eu consegui curar-me. Quis esquecer, tentei com todas as minhas forças esquecer
tudo o que poderia me lembrar dos terrores escuros das florestas primitivas.
Ontem à tarde, um quadro preocupante ressurgiu das profundezas do meu subconsciente.
A televisão estava sintonizada em uma dessas terríveis e alucinantes transmissões da tarde:
uma improvável dançarina e cantora estava se confrontando em um duelo amoroso com um
Rodolfo Valentino de periferia.
Tentei tirar-me disso e concentrar-me na leitura de uma revista. Não consigo agora lembrar
o que era exatamente o artigo que me surpreendeu: as guerras, as crianças-soldados e as
populações mais fracas reduzidas à escravidão, ou talvez fossem tranquilos safáris fotográficos.
O fato é que a história das meninas-leão ressurgiu com arrogância em minha memória. Percebo
claramente nas narinas o cheiro irritante do sangue estagnado, ouço o voo de moscas zumbindo
em meus ouvidos e o chilrear das cigarras em uma tarde ensolarada, em torno de uma cabana
longínqua, batida pela asa da morte. Vejo aqueles pobres corpos rasgados. Não posso mais
ignorar as imagens e sentimentos que eu tinha tentado remover, mas permaneceram gravados
na minha memória.
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Noite de verão. No parque, a poucas centenas de metros do meu quarto, outra vítima. Não
falta a delinquência, há assassinatos também nesta parte do mundo. Não há necessidade de
recordar as meninas-leão para provocar arrepios de horror na minha espinha, quando vou ler os
jornais. De manhã, parece que lemos os boletins de uma guerra travada nas ruas, diante de
nossos olhos fechados, enquanto estávamos dormindo, pacificamente inconscientes.
Todas as noites há mortos por causa de acidentes de carro, por overdose, ou guerras de
gangues. As duas vítimas de ontem à noite, no entanto, foram bastante incomuns. Seus
ferimentos eram muito semelhantes ao rasgo de garras afiadas de metal. Volta aquela sensação
de pesadelo que me assombrou por toda minha vida, como se, lendo o jornal, tivesse reaberto
uma ferida, conjurando uma terrível presença que eu estava desesperadamente tentando excluir
da minha memória. As meninas-leão estão agora entre nós, enquanto aqui a delinquência
matava apenas com arma de fogo ou com facas.
O jornal publicou que uma pantera gigante foi vista rondando no parque público, e as
forças de segurança estão à caça dela, mesmo que não estejam totalmente convencidos da
existência da fera.
Eu sei quem cometeu os últimos massacres, e ainda sei que os batedores não vão
encontrar nenhum gato..., mas quem iria acreditar em mim, se eu contasse todos os pesadelos
que vivem na minha memória?
As meninas-leão estão me perseguindo, nem sei, querida, se conseguirei voltar para a vida
normal…. Saibas que te amo.
Alberto

NOTA DO AUTOR
Nos anos 1982-1984, eu morava em Dakar (Senegal), onde estava trabalhando em projetos
da Cooperação internacional, para o desenvolvimento técnico.
Um dia, aconteceu-me ler a notícia de um processo que tinha lugar em outro País da África
francófona, talvez fosse Camarões ou outro lugar da África Central: uma história sombria de
“mulheres-leão”, que matavam gente de uma maneira horrível. O artigo explicava tudo...
Quando procurei a notícia a segunda vez, porém, nunca mais consegui encontrar o recorte
daquele diário, que em um primeiro momento havia ignorado.
A presente é aquela história “reconstruída”, através da carta despachada naquela
circunstância à minha esposa.
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Noite na Cidade
Alberto Arecchi

Olá Joana,
esta cidade tornou-se cada vez mais insegura.
No bar da esquina, não há mais os habituais pequenos criminosos. Agora, a vida da noite
tornou-se mais perigosa, com pushers de cada lado, nas ruas e baixo dos postes de iluminação
do parque.
As luzes piscam e se apagam, gritos atrozes ecoando na escuridão. Na madrugada, as
calçadas são cobertas com sangue seco.
Eu ando olhando por detrás da cortina da minha janela no quarto andar, nas longas noites
sem dormir. Sinto um grande peso no meu peito e não consigo respirar, sou forçado a me
levantar e - apesar de mim - voltar a atenção para o mundo exterior.
Às vezes abro a janela e a noite densa de humores enche o meu quarto. Não é o perfume
mórbido do jasmim, que eu conheci em minhas estadias em África. É mais um condensado de
produtos químicos e exalações da refinaria, cuja chama sobe triunfante além das silhuetas dos
últimos prédios.
No guincho de travões, nos suspiros de pneus nos rondáveis e nas rampas, parece-me
ouvir os gemidos de crianças prostitutas desconhecidas, evisceradas sob as árvores das
avenidas. Apenas os primeiros vislumbres de madrugada, no céu de chumbo, atormentado por
batalhas mal, trazem uma pausa às minhas ansiedades. As notícias da manhã, no entanto,
muitas vezes me dizem que a realidade era pior do que qualquer um de meus pesadelos. Todas
as noites, neste bairro, executa-se a horda da escuridão.
Ontem alguém tocou o sino, a partir de baixo, do portão na estrada. "Quem está aí?" Não
houve resposta. Talvez eu tivesse sonhado. Irritado, pergunto novamente: "Quem é?" Ninguém.
Após três minutos, tocam novamente. Desta vez eu não respondo, mas me debruço fora da
janela. Infelizmente, não posso ver a porta.
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Cinco, dez, quinze vezes. Finalmente decidi responder. Uma voz estrangulada pelo
interfone: - a-ju-da-me!
Parece uma piada de mau gosto, mas se não fosse? Vou desligar, hesito, então pergunto: —
Quem é você? — A mesma voz: — ajuda-me, deixa-me entrar, por favor!
Desta vez, eu reconheço uma voz feminina. Abro a porta com interruptor elétrico. Em um
acesso de celeste estupidez, vestindo as primeiras roupas que acho, vou descer para o rez-dochão. Saio do elevador, não vejo ninguém. A maçaneta da porta, a parede, parte do chão têm
estrias de sangue.,. até a passagem escura que conduz às caves. Um lamento, quase um uivo,
sal quebrado a partir do compartimento das caldeiras.
A luz, lá embaixo, desapareceu há anos. Amaldiçoo o administrador do prédio, que nunca
arranjou as falhas.
Vou subir para arranjar uma vela, uma caixa de fósforos, e mais uma vez vou enfrentar os
degraus que levam ao porão, com cuidado: pode haver alguma coisa, nem posso descartar a
possibilidade de uma armadilha.
Apesar de todas as precauções, no entanto, algo me distrai. O guincho de um rato,
enquanto vou pôr o pé sobre um passo coberto por uma substância viscosa. Deslizo sem
encontrar apoio, desastrosamente. A tocha rola e se apaga. Fico sentado, dolorido, as mãos
apoiadas em uma lama pegajosa, de que nem ouso sequer imaginar a natureza.
Os olhos se ajustam à escuridão. Lá, há movimento. Muitos ratos, movimentados em torno
de uma mochila que parece ter o tamanho e a forma de uma pessoa. Então, no silêncio, aquele
suspiro: "Oh, oh, ooooh...." O pacote se move. Só então me dou conta do cheiro horrível que
enche o porão. Estou paralisado pelo medo.
Como uma bolha monstruosa de alcatrão, o feixe abala os ratos e rola para mim. Eu sinto o
toque úmido nas minhas pernas. Cheiro de sangue. Em meus ouvidos, o suspiro: "Oh, oh, ooooh
....", terminando com uma nota estridente, quase sucata.
Acordei na minha cama, ofegante, coberto de suor, embrulhado e amarrado nos lençóis
torcidos e molhados. Vão precisar alguns minutos para limpar a mente do pesadelo apenas
experimentado. Devo ter gritado, chutado, lutado contra o fantasma coberto de sangue e atacado
por ratos.
Ainda não tenho totalmente aberto os olhos, quando a campainha começa a tocar. Uma e
outra vez, com insistência impudente. Olho para o relógio: são as três da manhã.
Eu corro ao interfone. É a nossa amiga Maria, "Por favor, ajuda-me, deixa-me entrar!"
Parece uma repetição do cenário do pesadelo...
Desta vez, porém, Maria pega o elevador chegando à minha porta, deixando no longo do
caminho um longo rastro de sangue, e cai inconsciente. Ela tem uma longa faca plantada na
encosta.
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Tento arrastá-la para dentro, sem provocar mais danos do que já sofreu. Parece uma
situação absurda. Coloco uma panela de água sobre o gás, procurando panos limpos. Será
melhor tirar a faca ou deixá-la na ferida? Que teria feito você?
Maria está viva, no momento não sangra mais, não tem outras lesões. Tirar a faca, no
entanto, poderia ser mais perigoso do que deixá-la onde está. Poderia causar uma hemorragia
incontrolável. Gostaria que ela voltasse em si mesma e que pudesse falar.
Eu não posso contar com ninguém. Acho que desde a rua ficaram traços inconfundíveis de
sangue, até minha casa.
A Maria começa a despertar e olha para mim, muito surpresa. Olhos vidrados, um terror
instintivo, então finalmente me reconhece. Com uma voz fraca, ela diz: "tenho dor aqui..." e
tenta-me dizer o que aconteceu.
Quando voltava para casa, alguém a atacou, agarrou sua bolsa e, na frente de sua tentativa
de reagir, plantou-lhe uma faca no lado.
Por sorte, a ferida é pouco mais do que um arranhão superficial. Uma boa dose de
conhaque, em dois copos, faz o resto. Lá nós cantamos, arregaçamos as mangas, indo até o
elevador, descendo as escadas, limpando os vestígios de sangue até a entrada do edifício. Fora
da porta, nós decidimos que não fosse o nosso negócio.
Um serviço de limpeza no meio da noite, a aspiração segreda de todos os homens que ficar
entediados na escuridão de uma longa noite sem dormir.
Mas após disso… vinte horas de sono. Agora, minha querida, um café e o relógio me
montra que já é meio-dia.

A Maria está aqui e te saúda, beijos da terra dos fantasmas.
Alberto
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A Face Oculta
Adriana Virtuoso Campos

A primeira lembrança que me despontou na memória, quando acordei naquela manhã, foi o seu
sorriso. Não me lembro de ter pensando nele antes, não daquela forma. E, nos meus sonhos de garoto de um
subúrbio escuro, era como se a própria felicidade me estivesse sorrindo, iluminando minha existência. Tudo
em que pudera pensar fora no quanto queria vê-la mais uma vez.
A primeira vez que vi alguém realmente morto, ou melhor, que não vi — um lençol encardido
escondera de meus olhos a face da morte — foi aos nove anos. A imaginação descontrolada e perversa
descobria a cada anoitecer uma figura mais horripilante do que a anterior. E por um longo tempo essa
lembrança me perseguiu os sonhos, num misto de euforia e pavor.
Foi num dia de sol, um dia de dezembro de calor infernal, o início do fim. Quando os teus lábios,
Nerinha, tocaram os meus pela primeira vez, o chão fugiu-me, enquanto o meu coração dançava frenético
dentro do peito. Não sei dizer o porquê dele ter te escolhido, mas lamento profundamente que o tenha feito.
Voltei a casa, naquela noite, para sonhar com um amor que nunca aprendeste a partilhar. Caminhei
pela rua escura, enquanto a fome do teu beijo me sucumbia a alma. Esperei que o desejo esvaísse-se de mim
como a água da chuva que violenta as vielas da cidade e depois segue seu caminho para juntar-se ao mar,
num fim de tarde de verão. Mas, quanto mais o tempo passava, pior me sentia. Eu vivi noites inteiras,
Nerinha, noites inteiras doente daquela folia. O teu perfume rememorava o ardor que me dilacerava a alma
sempre que passavas por mim. Ainda posso senti-lo.
E a lembrança daquele sorriso me perseguia.
Afastei-me de ti crendo que a distância daria fim ao meu tormento, mas perseguias-me onde quer que
fosse. E eu, tomado por um desejo absurdo, fugia da tua presença, da tua lembrança, acreditando que um
ardor assim não haveria de durar. Embora muito a ti quisesse, nada te pediria. Nada. E por andares
demasiadamente junto às serpentes, seu sibilar era tudo o que podias ouvir. Deixei-te a conferir os bolsos e a
contar as moedas com minha partida. Nada dali levei, Nerinha, senão, meu coração partido.
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E perdoei-te por não compreender o que meus olhos te diziam. Perdoei-te tantas vezes, tantas,
enquanto meu corpo inflamado de paixão reclamava a tua ausência. Acreditei que haveria vida, ainda, sem o
teu abraço. Logo, caminhei o mais distante que pude, enquanto, dissimulada, perguntavas-me: — Onde
vais? Por que partes assim sem razão? Grande tristeza causaram-me as tuas propostas infames criptografadas
por sentimentos mesquinhos que revelavam-me a tua aura lúgubre. Estive disposto a esquecer-te de vez por
todas, mas não sem que antes pudesse levar de ti uma derradeira lembrança, em honra ao sentimento que
habitava em mim.
Nosso último momento deveria ser, então, aquele do qual me lembraria por toda a existência. A
partir disso, quando a saudade sobreviesse-me, haveria aquela última imagem do teu sorriso para lembrarme de nosso último instante, após todos aqueles dias sombrios. Em certa ocasião, o poeta disse que a
primeira vez é sempre a última chance.
Somente teus olhos frios testemunharam os últimos segundos de minha vida. Jamais percebera,
antes daquele momento, quaisquer pequenos vestígios que fosse da loucura no teu sorriso, que só me parecia
doce. Acho que fui louco também por cultivar desejos banais.
Enquanto olhavas meu corpo caído naquela estação vazia, com o meu sangue colorindo as tuas mãos
pequenas, pude finalmente contemplar a face da morte — e tinha o seu rosto, Nerinha.
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Uma Verdade Inconveniente
Alfredo José Durante

Segunda feira, 20/03/2017
Tarde, 16:53h.
Delegacia de Homicídio de Curitiba
Relatório
Ao Senhor Delegado
Recebemos uma denúncia de que algo estranho estivesse ocorrendo numa indústria próxima a Curitiba, mais
precisamente entre esta DP e Piraquara. Consideramos que pelos indícios e suspeitas narrados precisaríamos
investigar.
Chegamos ao local e nos deparamos com cenas que parecem coisas de filme, não é algo a que estamos
acostumados. Parecia estar abandonado e vazio. Encontramos sangue pelo corredor, identificamos o local como sendo
um frigorífico, porém com um cheiro de carne podre. Adentramos nas salas dos escritórios, a papelada toda jogada
pelo chão, sujas de sangue, e o cheiro cada vez mais forte à medida que adentrávamos no ambiente.
Entramos nas salas da indústria de manuseio dos lotes de carne.
Havia corpos humanos pendurados nos ganchos, (onde deveriam estar gados, porcos, frangos), as barrigas
abertas. 10 deles!
O maquinário ligado e as esteiras levando pedaços dos corpos para uma máquina de processamento!
Não havia ninguém no local, o maquinário estava ligado, durante o processo, amontoando e empacotando. Os
órgãos não eram descartados, tudo foi usado no processamento da carne: ossos, músculos tripas, tudo. Encontramos
um caminhão grande, sem identificação na carroceria, carregado com esses pacotes, e não era refrigerado, apodreceu
tudo. O cheiro era forte. É assustador só de ver. Quem poderia ter feito isso? Não é trabalho para uma pessoa só, deve
ser um grupo grande.
Algumas digitais foram encontradas no local, os corpos pendurados foram retirados de lá, as digitais intactas,
conseguimos identificar as vítimas, eram presos condenados, da penitenciária de Piraquara.
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O frigorífico foi fechado. Foi preciso de recursos de investigação e análise para coleta de evidências: policiais e
viaturas disponíveis para ajudar no isolamento do local, recolhimento de provas, providências para não haver
contaminação do local, o acesso foi restringido e, o rastreamento do veículo, cujo GPS encontra-se ativado.
Policiais e agentes sanitários para inspeção em supermercados para apreensão de carnes e embutidos, de todas
as marcas, inclusive com inspeção e fechamento de restaurantes e bares.
Fechamento do Relatório
Haverá um ataque de pânico em toda a sociedade, quando a notícia vazar na mídia. Não é possível imaginar que
carne humana fosse vendida como sendo carne animal. Não houve caso como este em todos os anos da polícia de
Curitiba.
Curitiba, 20 de Março, de 2017

ALFREDO JOSÉ RAVEDUTTI DURANTE
Investigador Chefe — Seccional Curitiba — PR
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Empalada
Alison Silveira Morais

Te envio esta carta, para te dizer que a noite mais uma vez está majestosa...
Antes de partir, o som estridente dos morcegos nas copas das árvores, que cobrem minha
cabeça me dão o bom dia que mereço.
E a lua, novamente, a qual todos muito adoram descrever, estava por trás das mais belas
nuvens negras, presságio de um dia cinzento... perfeito.
Meus passos são cadenciados, e o vento gelado golpeia a pele do meu rosto, os cabelos ao
vento formam em minha sombra a imagem desfigurada de meu cerne conturbado. Minhas visões
ja foram tantas, minha realidade há muito tempo é outra.
As luzes anêmicas dos postes vão passando, o vento torna-se morno, maçante e sereno. A
brisa sossega quando um aroma pestilento toma conta do ar que respiro. Afinal, chegou a hora
da loucura matinal.
Todos os dias minha mente é agredida por seres perturbados, talvez de planos paralelos,
talvez frutos da minha mente vil e atormentada, mas que em épocas passadas me causavam
pânico e me arrancavam a sanidade através de apunhaladas de alucinação. Talvez com o
objetivo de me forçar a total demência e tormentosa frustração eterna. E esses seres foram bem
sucedidos. Todos eles!
Vivencio as mais tenebrosas visões da morte, todas as visões que me transformaram na
pessoa que sou, e a provável pessoa que sempre quis ser. Despercebido e divagando, seguia a
sequência de postes e o cheiro se tornou putrefato, quando percebo sob a base de um poste de
madeira, grandes linhas de cor escarlate que corriam e formavam uma poça negra no chão.
Mais uma vez, com os punhos cerrados dentro do bolso do casaco, me mesclando e me
tornando mais uma pequena parte da noite fosca e nublada. Mais uma vez encaro minhas visões
grotescas, não tenho escapatória, me obrigo a seguir observando o poste acima, seguindo o fio de
sangue para descobrir mais um dos pesadelos que me habitarão para o resto dos meus dias.
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O poste de madeira era quadrado, com base grossa e afunilava ao longo de seu
comprimento , como uma lança amedrontadora que desafiava os céus. Em seu topo, havia uma
mulher empalada.
O poste se introduzia entre suas coxas flácidas, dilacerando sua vagina e formando um
relevo semi cilíndrico em sua pélvis. A aflição toma meu corpo e a taquicardia de um sentimento
bipolar e algoz me toma. O desejo de me imaginar longe dali sempre é rapidamente oprimido pela
minha ânsia de capturar todos os detalhes sórdidos das cenas mais subversivas, as cenas mais
grotescas, que são armazenadas no meu subconsciente desesperançoso.
O torso dela estava claramente deslocado e suas costelas acompanhavam o relevo do poste.
Conduzindo meus olhos alucinados sob aquele corpo inerte, vendo o pescoço esticado e a ponta
do poste sobressaindo pela boca da mulher, os braços imóveis e caucasianos contrastavam com
o sangue que corria por uma linha grossa que descia do lábio inferior, se bifurcava em seu colo
em linhas mais finas e seguia caminho por entre a axila esquerda, tomando o antebraço e
pingando pelo dedo mindinho, enquanto o outro seguia por entre os seios, umbigo e virilha até
se encontrar com a madeira. Toda a cena surreal me eletrizava, encarei o cadáver, estático,
imobilizado. Mas, acredite, o tormento matinal nunca se limita em breves momentos...
Após alguns minutos, que pareceram eternidade em minha mente, o vento gélido sopra
desavergonhado novamente. A mulher ergueu seu braço esquerdo e apoiou-se no topo do poste,
sua perna direita desesperadamente se debateu na quina como uma barata, seu corpo
imediatamente convulsionou e rapidamente se movimentou, tentando se livrar do empalamento.
O som produzido pela mulher se assemelhava a um baque gutural advindo do inferno, um
desespero selvagem a possuiu.
Seu braço direito ergue-se também, seus olhos injetados de agonia e cólera se arregalaram,
e seu corpo aos poucos subiu centímetro por centímetro e finalmente se ejetou para fora da
extremidade do poste, e em queda livre dos metros de altura se ouviu uma risada ignóbil.
Após a mulher se esfacelar no chão, poucos segundos se passamrama até que ela se
levantasse. A cratera em sua vagina permitiu que seus órgãos internos descessem pernas a
baixo, seu intestino grosso se amontova no chão e os ossos do púbis tornaram-se visíveis. O
frenesi sanguinolento se deu em esguichos violentos, sem os dentes, e com o maxilar deslocado,
sua língua despencou e caiu sobre a poça de sangue . Seu corpo se tornou uma corredeira cor
vermelho vivo, e seus tremores agudos e impetuosos tornaram seus passos em minha direção,
largos e pavorosos.
O ar se impregnou com o odor de decomposição. A mulher seguiu em minha direção, a
expressão do que sobrou de sua face indicava aversão por mim. Em passos mais ligeiros, ela
finalmente chegou a alguns centímetros de mim, seu cabelo castanho embaraçado toca minha
face e sou encarado pela minha maldição... novamente estático.
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Sua boca se abriu a ponto de sua cabeça se partir ao meio e uma massa de pus azedo
espirrou em minha face. Fiquei cego, e somente as risadas guturais foram ouvidas enquanto seu
corpo se inclinava para trás e desaparecia.
O sol aponta no horizonte.
É uma pena, afinal a noite estava majestosa....
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O Músico e o Escafismo
Alison Silveira Morais

Uma carta sincera ao primeiro que a encontrar...
Todo final de semana eu sou impelido por forças que não reconheço como naturais, impelido a
adentrar as madrugas e caminhar, sabendo que algo me espera, algo que vai me perturbar. Histórias antigas,
mitos e lendas escondidas, tudo me é revelado por visões arcanas, enigmáticas. Não me considero um
escolhido, ser iluminado, extraordinário e sim o contrário, simples e tão-somente amaldiçoado.
Mas acredito precisar esclarecer que, minha relação com essas visões não é considerada prejudicial.
Pensamos nas relações ecológicas no reino animal, não é como se essas visões se estabelecessem em minha
mente e me perturbassem contra minha vontade, ou me prejudicando severamente, como no parasitismo, ou
inquilinismo quero que vocês vejam isso como um mutualismo, sem mim as visões não sobrevivem, sem as
visões... bem... eu também não.
A luz da lua, morcegos e demais criaturas da noite sempre me recebem da melhor maneira quando
adentro as ruas na escuridão, aprendi a olhar para o chão e não mais para os postes... ou principalmente o
topo deles, então observo minha sombra e ouço somente o silencio e sinto somente a brisa fresca das quatro
da manhã.
Deveria saber eu que ... bem... não adianta olhar para o chão, para os céus, para frente ou para trás, ela
vai vir. E ela veio.
Depois de vinte minutos caminhando pela margem da Lagoa, saindo da Ponta das Almas, e alcançando
as primeiras casas fora da trilha, entro na segunda rua ao lado para rumar à Paróquia Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, e subo, até o topo e desço pelo outro lado, prosseguindo absorto no negror da
madrugada, quando vejo um vulto lento vindo em minha direção.

25

A Arte do Terror – Volume 4
Tento assimilar a silhueta embaçada, e vejo um homem de terno e chapéu, carregando consigo um
violão preto debaixo do braço, a escuridão realça a sombra em seu rosto, e a cada passo dado em minha
direção sentia um odor lancinante, metade agridoce, metade putrefação.
Ouço um zumbido constante que aumenta de volume a cada passo do músico. Penso eu pelo menos,
tratar-se de um músico fatigado da noite, no entanto, percebo uma nuvem de moscas em suas costas e
cabeça. Agora que o meu tormento começa.
É infernal a sensação de não ter mais controle, não comandar meus músculos e minha curiosidade
profana, me forço a seguir em sua direção deixando meus passos mais curtos e mais lentos, aguardando pelo
arrepio gélido que me tomará até à medula.
O músico está a três passos de mim, um vislumbre do seu rosto, ou pelo menos o que sobrou dele, me
serviram de prova real para mais um cenário de insanidade matinal. Sua face era ocre, cheia de buracos da
espessura de um lápis, todos infestados de larvas que se mexiam encandecidamente, as órbitas oculares
estavam vazias exceto pela constante entrada e saída dessas moscas, o que restou de suas expressões faciais
gritavam aos olhos a mensagem de angustia.
A criatura para ao meu lado e um som de choro me surpreende enquanto tento encarar suas órbitas.
Ao abrir a boca, a mandíbula se solta e fica pendurada pela bochecha, enquanto vermes de todos os
tamanhos revolvem-se em sua garganta e caem no chão aos montes, saindo pela boca. O ser não consegue
falar e isso o desespera.
Ele solta o violão e com as mãos tenta se livrar da quantidade extraordinária de larvas e parasitas que
reside em seu interior, chega a introduzir metade do antebraço pescoço abaixo em uma cena perturbadora.
As larvas nunca acabavam, se ouvia somente o som das larvas se contorcendo languidamente e algo
sufocando e engasgando eternamente. O ser arranca sua própria traqueia e língua em desespero. Ele desiste
afinal.
Mostra a mim os dedos dos pés completamente devorados, assim como os dedos das mãos e sua
expressão é de tristeza e sofrimento.
Uma vítima de escafismo dos tempos modernos? Percebo que ele mostra suas mãos rotas e sem dedos
e tenta apontar para o violão. Me mantenho imóvel o tempo todo.
Uma criatura amaldiçoada, condenada a vagar pelas madrugadas em seu corpo apodrecido e
eternamente devorado por parasitas, sendo obrigado a sofrer com o pior de seus pesadelos, nunca mais poder
tocar seu instrumento.
Ao captar e fazer essa ligação, o músico junta o violão e continua a caminhar na direção oposta.
O aroma putrefato me acompanha desde aquele dia, e mesmo assim, é a incredulidade acerca de meus
horrores que é meu maior tormento.
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Antro Mitríaco
Alison Silveira Morais

Minha querida e amada companheira B., gostaria que pudessse estar ao meu lado nesses
momentos de gloriosas descobertas, queria poder te ver quando alcançasse o abismo e observasse
a escuridão da beira. Não pude carregar o seu crânio, mas te escrevo descrevendo cada detalhe,
tenho certeza que se encheria de encanto dessa vez...

Subindo as escadas de uma madeira anciã, com uma cor envernizada
Enraizada, assim como minha essência nada sã
Onde com mais ou menos luz, continuaria apagada
Sombria, embolorada, mofada, abandonada, ominoso como o próprio Satã
Buraco infernal
Onde até as criaturas mais pérfidas abandonam a zona abissal
Com promessas de jamais voltar para sufocar
Nesse buraco rançoso onde só se via
Degrau sob degrau
Teto secular corroído, lúgubre, esquisito
Á esquerda madeiras na vertical, à frente madeiras na horizontal
Há eras passadas perdidas, tudo arruinado em inanição fatal
Apesar da angústia clastrofóbica
Uma bipolar e horrorosa sensação incólume surgia a cada degrau conquistado
Como a criatura hematófaga que se transforma
Em frenesi! Aficionado
Uma obsessão que me deforma
Um ar lívido evapora em baforadas naquela hora
Ao fim da escadaria... por de baixo da porta
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Subida maldita, extenuante, infinita
Encontro a fechadura e escancaro a porta
Tábuas podres
Um cômodo arruinado é o que encaro
Janela sujismunda e mais à direita havia uma lareira
Sinto um desamparo
Por que razão moribunda?
Que expectativas alimentei?
Fico decepcionado
Um torpor de como alguém que está de luto
Amargurado, lembro...
O CULTO!
Com passos cadenciados
Andando em círculos, absorto, viciado
Observo os cantos e as janelas
E não através delas ... meu amor... vejo um retrato!
Solto, caído ao lado da lareira, e datava de 1948
E era dele! ELE! O maldito
Herege antropologista em sua amaldiçoada carreira
Aquele que pisou nesse mesmo chão onde meus pés pisam
Meu cerne entrou em conflito
Histérico
Um miserável retrato de seus últimos dias
Desnutrido, cadavérico
E um gato em seus braços, preto e branco
Mutado, subdesenvolvido
De súbito, um prelúdio de vendaval
Uma brisa fresca — Que se torna fria — Cortante — Glacial
Acrescido com um pavor mortal
A necessidade de acender o fogo se torna quase involuntária.
Com ligeireza irracional
Acendi a lareira em um piscar de olhos
Estranhamente munido
De um instinto animal
O retrato foi depositado junto as chamas.
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Uma mera sutileza
Em comparação com a estranheza dos fatos que seguirão.

Algo bate em minhas pernas
Vejo um vulto de negror altivo
Junto a um eco sonoro que penetra meu sistema nervoso distorcido
UM GATO!
O mesmo da fotografia
O pobre coitado, com a coluna deformada
Com destreza se locomovia
E balançava em uma mistura de comoção e horror
Pendendo sua pequena cabeça
Quando subitamente o felino se afastou
Seguiu ao canto do cômodo mais escuro
Seus olhos brilhavam desnivelados, inseguro
Como um candelabro defeituoso
E o fogo antes carinhoso
Naquele instante gelou minha coluna vertebral
Diabólico destino insosso este que procuro
Estou imobilizado, músculos retesados
Quando os olhos desaparecem
O clarão apagado
E percebo... Não será mais o felino que atormentará meu íntimo

O cheiro de enxofre agora substitui o cheiro de mofo primitivo
Tudo que se encontrava naquele cômodo indefinido
Começa a ranger com um tremor
As tábuas racham-se e como se repelissem
A parte obscura onde habita o horror daquela criatura
O cômodo se inclina e ressoa como um brado gutural
Desconfigura
Se auto destrói
Da escuridão, surge uma abertura
E uma luminescência amarelada e laranja
Um flash de alvura
29

A Arte do Terror – Volume 4
Primeiro uma pequena brecha
E de repente, enorme
Como a boca de uma serpente
Me seguro na lareira para não ser tragado por aquela abertura perversa
Efervescente
E submerso de uma só vez em minha desgraça iminente
Conforme as tábuas vão se inclinando,
Quebram, e revelam — Um mar de lava vulcânica transparente.
Um misto de insanidade aos meus pés — Não há mais chão
No entanto
Me agarro às pedras da lareira com aflição
No momento em que ouço sons desesperados
Vozes de vingança berram a todo pulmão
Vozes de cabeças carbonizadas, crânios afundados
Carcaças pulverizadas, negras de queimadura que emergem daquela mistura
ARDENTE
Tormento ritualístico, criaturas que se afogam eternamente
Estúpidas criaturas apodrecidas, tentando sair daquele martírio
Enquanto minha lucidez é seguidamente agredida pelas visões de todo aquele suplício
Quando daquele mar... e daquela profundeza
Surge de forma espectral — Fundida
Uma barcaça grande e de puro ouro
Boiando irregularmente
Carregando sua grandeza, carregando seu tesouro
Com sua balaustrada feita com cuidado
E âncora, mastro, timão detalhado — Dourado
O mineral do demente, reluzente e precioso, o mineral sepulcral
Gênese canceroso

No centro do cais dourado, vejo uma estátua
Com dois metros, o grande deus Mitra sacrificando o touro sagrado
Os seres rotos se apoiam na barcaça para não se afogar
Mas entram em combustão, ardem vorazmente em chamas violentíssimas até mergulharem
Abandonam suas tentativas
Como se abraçassem à força sua infindável danação
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SÍNCOPE CARDÍACA parece me tomar
A estátua se move, se torna viva
Deixa cair ao cais, decepada, a cabeça do touro
E encontrando meu olhar estupefato com seu olhar defunto
Agarra e sustenta um bloco de ouro
Sem emoção
Inabalável
Aponta o bloco em minha direção
Como uma oferta

Instável, respondo negando
Sem proferir uma só palavra
Lábios secos, boca aberta
Sem pensar, nem mover
Meu peito explodindo, rasgando
O juízo do meu ser
A sobrancelha daquela criatura retesada
Sua boca se abriu em ferocidade
Seu interior emanou uma luz perturbadoramente dourada
Uma voz inumana tomou de assalto o vácuo do lugar
Um homogêneo de raiva e frustração
Um misto grotesco e gutural ensurdecedor é entoado das profundezas daquela garganta
Então... as paredes começam a se desmanchar devagar
O cômodo começa a ficar opaco, se acinzentar
A estátua se desfaz e a barcaça submerge levando sua riqueza
Fiquei à flor da pele — Um silêncio avassalador
E naquele momento, estacas surgiram da efervescência anêmica, gelatinosa
Finalmente os corpos purulentos, que se repeliam de dor, pulam
Se grudam às estacas
Criaturas irritadas, coléricas, angustiadas, ansiosas
Galgando o forro embolorado
Vertendo de suas feridas, decompostas supurações
Deformações, um vislumbre de hematomas e mordidas.
Aquele antro estava comprometido
Tudo recomeçou a desmoronar
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A lareira a se desmanchar
Quando arremessei meu corpo contra a janela
Me segurando com as pontas dos dedos em seu peitoril decaído.
A última coisa que lembro ver ainda consciente
Foi um torso contraído
Repleto de parasitas
Meus ossos se tornam gelo
Seus braços arremessando em minha direção uma pedra retirada da lareira
Encontro o breu
O discernimento de uma vida — Levita em pesadelo.
Das trevas meu ser novamente desperta
Me vejo em baixo de escombros
Uma dor aguda me deixa alerta
E percebo imediatamente
Nada daquilo foi um outro surto psicótico
Inerente
Um pesadelo simbólico surpreendente
Ou visões alucinadas de horror de uma mente doente
Porque os CADÁVERES me serviram de leito
Pelo período atemporal que ali permaneci
Afinal, minha preciosa prova real
A experiência, a busca, energia premeditada
Para alcançar e me sentir apreciando
O CULTO ANCESTRAL

Meu amor... que rituais mais profanos me sejam revelados
Que novas escadarias
Antros de ruindade
Estejam ao nosso aguardo.
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O fim dos tempos vem das estrelas
Alison Silveira Morais

Incrível como o tédio crônico domina até a vida mais corrida, se prolifera como ferrugem
que danifica e oblitera aqueles poucos momentos em que você poderia estar fazendo algo
produtivo. O cansaço de sentir, ver, ouvir, viver o dia e viver entre outras vivências, viver no
limbo interno e no caos externo, viver a fadiga de ser e de estar.
Os pensamentos vêm e vão dentro daquele inseto gigante de ferro e engrenagens
fumegantes sobre quatro rodas. Quando um pulo apaga os contornos do que é real e o
engarrafamento para no tempo. A desordem inflama quando o céu escurece de repente. Um
eclipse solar que incita a curiosidade e o medo de todos, abala o meu cerne, e tremores tomam
conta do meu peito, como se um nó se formasse em minhas vísceras. Por fim olho para o céu,
agora negro. Sem estrelas. Sem lua. Sem sol. Sem vida. Breu.
No início, somente os faróis começaram a acender, depois os postes, assim como as luzes
em cada janela dos prédios e casas. A escuridão parecia mais densa e o silêncio substituiu
rapidamente as constantes buzinadas do engarrafamento, as pessoas nas ruas, o som das obras,
construções e tudo mais. Um silêncio cortante, um uníssono de inanição, sinto como se meus
tímpanos estivessem pela primeira vez em total desuso.
Naquele momento, muitas pessoas saíram dos carros, muitos abriram suas janelas,
correram para suas sacadas, pessoas nas ruas tiraram seus smartphones do bolso para gravar e
fotografar, algo que pareceu completamente sem sentido naquele momento, logo que só existia o
breu que nos cobria como uma venda bem colocada nos olhos. Poucos segundos depois, tudo se
metamorfoseou - treva total.
Ouvi gritos quando todas as luzes desapareceram com um blecaute, todos os celulares,
todos os faróis, postes, casas, recintos comerciais, tudo se tornou cegueira, todos os sentidos se
confundiam e ao mesmo tempo tentavam se aguçar. Em vão.
Onde estão as estrelas na escuridão? Me perguntei, e como uma resposta imediata, surge
uma borrada aurora boreal, o céu dá sinal de vida — prelúdio da morte.
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Um feixe de luz, como um holofote, surgiu dos céus. Com uma cor roxa e um formato
desconhecido, aos poucos, em movimento, essa luz se molda e meu cérebro começa a reconhecer
no alto, a imagem surreal de um cronômetro com quatro números “zeros”.
Inesperadamente, e antes mesmo de aliviar toda aquela desordem, o cronômetro começa a
contar: “00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08, 00: 09…” e no décimo
segundo que não chegou... algo como uma estrela cadente, branca e gelatinosa, de um tom
pustuloso amarelado começa a chover daquele céu tormentoso. Um aroma pestilento nocauteou
meu segundo sentido.
Enquanto as pessoas em sua cegueira retornavam a seus carros e casas, eu permaneci
imóvel. Talvez tivesse sido melhor ter abraçado meu destino de uma só vez.
Dessas estrelas caídas, saiam seres que desafiavam o discernimento e a razão. Criaturas de
um metro de altura que pareciam polvos asquerosos e deformados. Suas cabeças tinham o
dobro do tamanho de seus corpos, eram transparentes, e era possível observar um líquido
branco balançando de um lado para o outro. Sem olhos, sem nariz, sem orifício algum. Essas
criaturas se moviam lentamente e deixavam um rastro pegajoso no chão.
Uma delas tocou em um carro a alguns metros de mim e sua cabeça explodiu
violentamente. O líquido branco era algo que ultrapassava os perigos de um ácido fluorídrico,
corroía tudo que tocava implacavelmente, o automóvel inteiro foi instantaneamente dissolvido
com as pessoas dentro, uma cratera surgiu no asfalto no mesmo momento. Estes seres cegos
esbarravam sistematicamente nas coisas e explodiam-se — dissolvendo o mundo ao meu redor.
As criaturas apresentavam uma constituição muito frágil, pois as que não se explodiam
caiam mortas ao chão e se auto dissolviam.
Em meio ao terror, carros deformados e pessoas mortas e com severas queimaduras,
ouvindo-se gritos nervosos, gritos desesperados - novamente a escuridão surgiu. Seguindo o
esperado, novamente o céu resplandece, dessa vez em uma luz borrada verde, e o cronômetro se
forma e se aciona novamente: “00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08,
00: 09…” e de novo uma nova leva de criaturas.
Me guiei através da aurora alienígena esverdeada para um terreno baldio, subi uma pilha
de pneus e ferros velhos e não vi luz alguma, não vi saída, só percebo que ... chove dessa vez,
torrencialmente.
Reflito em meio ao caos, que no fundo não tenho, nem nunca tive alguém por mim, nunca
senti necessidade dessas convenções sociais profundas e honestas sem importância que nos são
cobradas e impostas, logo, é estranho descrever o modo como me encontro nesta situação, o
desespero das pessoas é causado muitas vezes pela própria arrogância e pelo egoísmo de
acreditarem que suas vidas valem muito, iludidos, balbuciam mentiras perversas de falsa
empatia e preocupação com seus próximos. Ninguém grita pela vida do outro, grita por sua
própria. Nesse momento é perceptível, e também é inegável.
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Pela primeira vez pude ver a verdadeira face da humanidade. E ela é horrorosa.
Ouço, respiro, e sinto o sabor da agonia e da angustia. Será mesmo que talvez tivesse sido
melhor ter abraçado meu destino de uma só vez?
Breu.
Um feixe de luz vermelha.
“00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08, 00:09....”
Aflição.
Breu.
Um feixe de luz azul.
“00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08, 00:09....”
Pânico.
Breu.
Um feixe de luz branca.
“00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:06, 00:07, 00:08, 00:09....”
Desesperança.
Breu.
Escuridão.
Um ponto flamejante no céu agora que se engrandece.
Um cometa em nossa direção.
Aviões caças aparecem cortando o céu multicolorido e se desfazendo em pleno ar,
explodindo em flâmulas a quilômetros do chão. E o chão, se desfazendo aos meus pés. Momento
derradeiro.
Antes de sentir minhas pernas sendo tomadas por aquele líquido cáustico, e antes de
receber o impacto do que quer que seja o que vem em nossa direção, tentando lutar para
raciocinar em meio à dor excruciante... penso que tudo é falso, ilegítimo e dissimulado e o caos
não é prematuro, é adequado.
Precisava escrever, antes de abraçar meu aniquilamento, quero que o mundo saiba que o
fim do tempo vem das estrelas, posso afirmar agora, somente a escuridão restará, somente a
sombra sob a face do abismo, meu destino está fadado ao fracasso, assim como essa carta está
fadada a jamais encontrar um destinatário.
Não mais onipotente é o tempo, não mais implacável, sutil e vil. As estrelas do cosmo
reinam agora, e levam dessa Terra a história da humanidade consigo. Quanto a mim, deito-me
lentamente no chão encharcado.
Breu.
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Ao Senhor Cunha
Magnólia

Prezado Senhor Cunha,

Fiquei um tanto quanto receosa pelo simples fato de que sou sua inquilina há mais de 10 anos e por
nossa relação não ter ultrapassado às meras formalidades de pagamento.

Faço questão de que

permaneçamos assim pontuais em nossas obrigações.
O que me trouxe até à escrivaninha foi o fato de que não mais suporto os barulhos que escuto neste
imóvel todas as noites, tanto quanto os objetos que somem. Eles vão ao chão e simplesmente desaparecem,
nem mesmo um agente do FBI daria cabo dos tais. Há um mistério rondando a casa de número 08 da Rua
Antepassados, o qual gostaria muito de desvendar.
Certo dia em conversa casual com a Sra. Marcele, aliás, ela falou muito mais que eu, pude ouvi—la
dizer que antes, muito antes de meus pés fincarem no assoalho do seu imóvel, morou nele um casal, cujo
marido era um incorrigível ciumento, tanto que trancava sua esposa todas as vezes que saia para trabalhar e
só voltava à noitinha, ela não via a luz do dia a não ser aos domingos quando iam à missa, ela coberta dos
pés à cabeça, lenço quase cobrindo os seus lindo olhos azuis e mirando o chão onde pisava com muita
cautela. Certo dia ele retornou de seu trabalho e a encontrou dependurada no lustre da cozinha com a língua
de fora. Havia tomado uma boa dose de barbitúricos. Ele não se conformou, sentiu o luto por alguns dias e
foi fazer companhia à sua amada dando cabo de sua vida da mesma forma e no mesmo lugar. A casa ficara
alguns anos sem morador, pois todos que sabiam da história de um jeito ou outro se esquivaram dela.
Como vim para cá numa noite e às pressas, não tive tempo de ser avisada de nada, mesmo porque
minhas viagens de negócios não me permitiriam fazer amizades.
Estou agora passando uma temporada por aqui e logo nesta primeira semana já tive como companhia
os tais barulhos e a perda dos meus brincos de pérolas.
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Senhor Cunha, nesta madrugada acordei com um respirar em meu ouvido esquerdo, posso dizer que
senti o mau cheiro da boca seja lá de quem for, bem próxima. Meu corpo estremeceu, então o cobri até ficar
sem respiração e rezei para que o dia amanhecesse logo. O sol apontou na janela, foi quando tive
tranquilidade e pude dormir.
Não quero assustá-lo nem ao menos importuná-lo com meus medos, mas hoje acho que vi um
fantasma parado em minha sala, ele admirava a rua pela janela, ficou ali um bom tempo e sumiu. Fiquei tão
paralisada quanto ele, minhas carnes tremiam e minha alma, esta, acho que foi passear por instantes e voltou
na mesma velocidade em que saiu. Agora neste momento ouço um arrastar de corda no caibro da cozinha e
um leve gemido, não tenho coragem de ir até lá, embora esteja morrendo de vontade de tomar chá, pois é o
meu líquido habitual de todas as noites, não me sinto muito bem do intestino por esses dias, acho que tem
ligação com a idade, pois bem, o senhor poderia me indicar uma resolução para esses contratempos?
Outra coisa que reparei também há manchas de vazamento por todo o teto da casa, só há uma pequena
área onde o mofo não atingiu, acima do altar que montei para as minhas orações.
Rezo, eu rezo todos os dias inclusive para que essas almas alcancem o caminho certo, é muito triste
sabe Sr. Cunha, imagine a família sabendo que o seu parente se matou, isso é macabro sem contar que traz
mau agouro a toda uma geração, Deus me livre. Então imagino que essas almas estejam perdidas, ou melhor
presas nesta casa, sem poder descansar.
Outro dia eu estava chegando à casa do mercadinho do Sr. Antônio, estava com minhas mãos
ocupadas de sacola, dispensei o ajudante, já era quase noite, vi que todas as luzes estavam acesas, vi também
uma mulher do lado de dentro na janela do quarto, o meu quarto, olhando na direção da estrada. O que fiz?
Chamei a Marcele e contei a ela, mas é claro ela ficou tão assustada quanto eu, conclusão passei a noite na
casa dela. Como pude ver a casa pelo lado de fora, vi o quão ela é assustadora, Sr. Cunha eu não quero mais
voltar lá, por favor o que devo fazer?
Vejo que as ervas daninhas já tomam conta da entrada da casa, já se passaram algumas semanas e a
chuva não cessa, são tantos relâmpagos e trovões que agravam ainda mais a identidade da casa mau
assombrada.
Penso em chamar um padre exorcista, o que acha da ideia, afinal ninguém melhor que eles para
entenderem de fantasmas, isso quando eles não são banidos da face da terra pelos mesmos, aguardo uma
resposta do senhor, mas não se demore Sr. Cunha porque não posso passar a vida inteira na casa de Marcele
embora ela seja uma amiga muito atenciosa, como já disse, meus ouvidos não aguentam mais, ela não
dorme, faz ideia do que é uma maritaca o dia e a noite em seus ouvidos, é de enlouquecer.
Hoje pela manhã ela resolveu que daria uma volta pela cidade, disse que está com saudades do tempo
em que sentava-se no banco da praça com seu noivo, este já partiu desta para melhor, foi assassinado o
coitado, não sabemos por quem, a polícia procura o assassino até hoje, crime bem planejado, então
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aproveitando este sossego na casa vou escrever uma carta também para a minha filha, ela nunca mais
retornou as minhas ligações e gostaria de saber o porquê, vou contar a ela tudo o que está a me acontecer.
Sabe Senhor Cunha, tenho muitos dotes domésticos, escrever cartas é um deles, sei também cozinhar
muito bem, qualquer dia desses o convido a me acompanhar num jantar, chamarei minha amiga maritaca aí
o senhor verá que não exagero.
Na segunda-feira quando pensei em voltar para casa encontrei todas as portas e janelas escancaradas,
Marcele foi comigo e resolvemos entrar, era dia e o sol havia dado o ar da graça, recebemos logo de cara o
bafo do mofo vindo das paredes, um cheiro muito forte. Vimos também que o chão estava encharcado de
água da chuva e repleto de folhas das árvores como se tivesse sido abandonada há muito tempo, mas não é
verdade fiquei apenas alguns dias fora, achamos muito estranho. Foi quando vasculhando a estante de livros
vi alguns recortes de jornais em meio à uma camada grossa de poeira, fiquei atônita. Certas notícias,
principalmente de morte, não deveriam ser colocadas em jornais, mas vá lá querem vender.
Espere um pouco, tem algo estranho em mim, acordei com uma mancha roxa ao redor do meu pescoço
e sinto muita dor, aliás, ela está tão grave que tive dó de mim mesma, mas acabei dormindo depois do chá,
meu habitual chá.
Senhor Cunha, tenho algo para lhe contar, eu sinto muito pelo que vou lhe dizer, mas não posso mais
me enganar nem mesmo ao senhor. Se estiver lendo esta carta agora é porque infelizmente não estou mais
neste mundo, minha constatação se deu quando li uma das manchetes nos recortes jornalísticos. Sou eu o
fantasma que assombra a sua casa, não sei como me livrar do interminável enforcamento que acontece todo
ano na mesma data e repetidas vezes fico a vagar procurando pelo sossego da alma, depois como mágica
esqueço tudo, no ano seguinte volto a repetir o feito e assim sucessivamente.
Agora sei o motivo pelo qual não há mofo perto do altar, é porque lá ainda há luz e eu não consigo
chegar perto, ainda não, por favor, Senhor Cunha se o senhor tiver um pouquinho de piedade, reze por esta
alma que habita a sua casa e afasta todos os inquilinos. Ah! Outro detalhe, o senhor poderia avisar também à
Marcele que ela está morta? Me faria um grande favor já que não aguento mais o tanto que ela fala, dia e
noite, acho até que ela deva ter dito do que foi que morreu, mas não consegui ouvir tapei os ouvidos, só
consigo ouvir a mim mesma, minhas próprias dores.
E por fim não quero assustá-lo ainda mais, mas sinto que terei companhia por esses dias, não fique
triste, é o ciclo da vida, rumamos para a morte desde o dia em que nascemos, é a finalidade, desejo que
tenha uma boa morte. Outra coisa não se esqueça de também de deixar uma carta para alguém que o senhor
tanto ama e preza, viu no que deu a minha não é mesmo, serviu para que o senhor soubesse a causa da sua
miséria, a casa, a sua casa é o seu atraso de vida e sugiro que a queime só assim terá sossego. Também quero
agradecer pelo fato do senhor ter rezado pela minha pobre alma, desde que iniciou suas preces sinto que as
dores diminuíram ainda falta muito para que a luz incida nesta carcaça pecadora, mas sou um fantasma
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persistente, então enquanto sua casa estiver em pé estarei lá todos os anos da minha medíocre vida/morte
repetindo o feito.

Magnólia, 18 de abril de 2017
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Para Callie
Ana Rosenrot

Querida Callie,
Quando esta chegar até você, eu já terei morrido, eles já terão me alcançado e cobrado a
dívida, estou fraco, não posso mais fugir...
Mas antes preciso te confessar, sei que você já desconfia, as pessoas falam, comentam e
infelizmente é verdade: vendi minha alma para o Tinhoso.
Tommy disse que era uma boa ideia e me ensinou como fazer; eu era tão ingênuo, queria
ficar rico e famoso, tocar bonito como o Willie e o Son. Só que me enrolava com as notas, não
conseguia tocar nada que prestasse. Daí eu fui com meu violão numa mão e uma garrafa de
whiskey na outra até a encruzilhada da rodovia à noite e fiquei bem quietinho sentado embaixo
de uma árvore seca. Várias vezes me levantei, pronto para ir embora e esquecer toda aquela
bobagem, mas a ambição falava mais alto e eu me sentava novamente, esperando, enquanto
dedilhava o violão com desânimo.
Quando deu meia-noite, um homem muito bem-vestido surgiu do nada na minha frente,
me cumprimentou com um gesto de cabeça, estendeu a mão com dedos longos e finos em
direção ao violão e eu, mesmo morrendo de medo e com as mãos trêmulas, entreguei o
instrumento, que ele examinou, mexeu nas cordas, começou a afiná-lo fazendo movimentos
estranhos com suas unhas enormes e pretas, sorriu satisfeito e então tocou uma canção num
tom que eu nunca havia ouvido antes, algo contagiante e misterioso...
Bruscamente ele para de tocar, me entrega o violão e faz um gesto com as mãos mandando
que eu toque, assustado eu hesito, mas começo a tocar e fico surpreso com a facilidade com que
domino as notas, a melodia parece fluir leve, meus dedos estão ágeis como nunca. Eu só queria
poder tocar daquela forma para sempre!
Uma voz gutural me chama a atenção, paro de tocar e olho para o homem, vejo espantado
que seus lábios não se movem, sua voz sinistra ecoa dentro da minha cabeça e me fala sobre os
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“termos” do acordo: eu encantaria multidões com minha música, seria lembrado para sempre,
mas só teria 10 anos para desfrutar, após esse prazo minha alma seria levada para o inferno.
Nessa hora eu pensei em sair correndo e deveria ter feito isso, mas a cobiça me fez
concordar e do mesmo jeito que apareceu, o Tinhoso (não havia dúvida de que era ele) sumiu.
Depois disso eu realmente encantava as multidões por onde passava e no começo até
gostei, mas depois, ao perceber que todas as vezes que tocava, algo tomava conta do meu corpo
de tal forma que eu precisava virar de costas para a plateia para que eles não vissem a coisa que
se apossava de mim, percebi que todo aquele talento não era meu, eu era uma farsa e o pior é
que não adiantava gravar discos, fazer shows, tocar e cantar de forma incrível. Você sabe melhor
do que ninguém que a miséria era a mesma, nossa situação não mudou, acho até que ganharia
mais dinheiro se fosse colher algodão novamente. Então eu decidi que não tocaria mais para o
Tinhoso, quebraria o pacto, pediria a Deus para salvar minha alma; mas foi tudo inútil. Comecei
a perceber a presença maligna de um cão medonho que me perseguia, pronto para cobrar a
dívida e desde então eu vivo fugindo, embarcando em trens que nem me importo em saber para
onde vão, indo de cidade em cidade, dormindo em hotéis pulguentos de beira de estrada, mas
não adianta, o cão sempre encontra o meu rastro e eu tenho que fugir novamente. Agora você
entende por qual motivo eu nunca mais voltei para casa. Não quero que o cão do demônio te
encontre, você não tem culpa dos erros que cometi. Minha vida ficou mais triste que o mais
melancólico Blues! Estou exausto, desesperado. Vou deixar que ele me leve, isso acaba hoje!
Sei que você pode achar que estou louco, mas é tudo verdade! O cão do inferno me
alcançou. Ele está lá fora, posso ver sua sombra negra na janela e ouvir seu rosnado, não tenho
muito tempo. Quero dizer que te amo muito! Meu Deus, ele quebrou a janela e está se
esgueirando pelo vidro, sua boca solta uma fumaça fétida que invade o quarto, não consigo
respirar direito, mas preciso continuar escrevendo... tudo está vibrando com o som ensurdecedor
de seus latidos. Me escondo debaixo da mesa, apesar de saber que não há mais escapatória,
tudo acabou para mim. Peço que me perdoe, por favor! O cão está me olhando, estamos frente a
frente, seus dentes enormes estão encostados no meu pescoço, esperando a ordem para me
estraçalhar. Uma risada demoníaca começa a retumbar dentro da minha cabeça, querendo me
enlouquecer. Não posso mais suportar!
E de repente tudo fica silencioso, a risada para e o cão maldito se afasta e senta
empertigado, à espera de uma ordem para me estraçalhar. O Tinhoso desgraçado parece querer
que eu termine a carta. Farei sua vontade. Mais uma vez me perdoe! Eu vou me entregar,
chegou a hora, reze por mim.
Eu te amo! Adeus!
Do seu amado Bob.
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Duas Gêmeas, uma Morte
Sabrina Vasconcelos
Deadwood, 5 de agosto de 2005
Querida irmã Anne, não será possível a entrega desta carta a você, mas quero escrevê-la
tendo a esperança de chegar a você. Quero que saiba que tudo que eu pôr nesta carta, é meu
verdadeiro sentimento, assombro e sede de vingança.
Tudo começou na sexta-feira, 13 de outubro, no dia de nosso aniversário. Fazíamos 16
anos, e você estava assombrada por ser logo em uma sexta 13. Você sempre foi muito misteriosa
e amedrontada, acreditava em lendas, histórias de terror e maldições. Eu já sempre fui pé no
chão, não acreditava em qualquer terror que fosse, eis o meu erro. Éramos tão idênticas por
aparências (afinal, gêmeas), mas tão diferentes por dentro. Mas sempre, precisávamos uma da
outra, éramos inseparáveis, apesar de todas as diferenças tínhamos ótima relação. Lembro
perfeitamente, o último aniversário ao seu lado. Você estava radiante, linda como nunca!
Resolvemos dar uma festa com o tema “Halloween”, chamamos todos os nossos amigos e até
amigos da mamãe e do papai. Estava tudo pronto para ser uma festa reconhecida e adorada por
todos. Concluímos fazer na mansão dos McFee, era uma casa grande com celeiro, um grande
jardim, e uma casa de três andares muito extensa. A casa era de aterrorizar, pois a família tinha
ido morar em Nova Iorque por um ano e desde esse tempo a casa estava lá, sem cuidados e
assustadora. Falamos com os McFee e eles liberaram. Era o lugar perfeito!
Quando os nossos amigos chegaram, você logo os foi atender, tão atenciosa, tão modesta,
tão linda! Estávamos de roupas iguais, pois a imagem de gêmeas prevalecia. A festa começou às
19:00 horas e estava programada para acabar às 22:00 horas, iria ser incrível. Na hora da
música, serviram ponche enquanto eu e você conversávamos. Mas eis a hora da dança, no
quintal, onde tudo iria começar a desmoronar. Você se despediu de mim, e eu de você, com
abraços e beijos, só eu sabia o quanto te amava! Nos espalhamos e você foi dançar longe de mim
e eu de você. Quase na hora de ir embora, eu já cansada, fui atrás de você. Não achei você.
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Resolvi perguntar aos seus amigos, mas todos diziam o mesmo: “Ela saiu com John, depois
voltou para dançar e desde aí ela saiu e não a vimos mais”. Eu já estava bastante preocupada
com você. Onde estaria?
Concluí que eu iria te procurar. A festa toda estava sendo no quintal, e eu, já com muito
medo, resolvi te procurar na casa. Entrei nos quartos aterrorizantes e não parava de gritar seu
nome. Vi vários vultos e fiquei com muito medo, mas eu não desisti. É, você realmente não
estava na casa. A minha preocupação subiu a mil e eu quase chorava quando vi algumas
pessoas já saindo da festa e nada de você aparecer. Você nunca perderia a chance de se
despedir, era bastante atenciosa. Resolvi desesperada e correndo pedir ajuda aos nossos pais,
mas eles nem se importaram e disseram para eu desgrudar de você um pouco e “curtir” a festa.
Definitivamente, eu não conseguia, preocupada com você, não tinha diversão. Faltava apenas 15
minutos para a festa acabar, eu quase surtei. Olhei para os lados e vi o celeiro. Era ainda mais
amedrontador que a casa, no fundo parecia ter uma luz acesa. Concluí que você estava lá. Fiquei
me perguntando se eu realmente iria, pois estava de arrepiar aquele lugar. Mas fui por sua
razão. Ao lado da porta havia uma luz que eu logo tentei ascender. Era muito ruim, ficava
ligando e apagando. Resolvi mesmo assim prosseguir. Fui andando e tentando enxergar algo no
celeiro. Foi quando algo se mexeu e levantou como uma sombra preta aterrorizante na
escuridão. Era um vulto! Mexeu-se rapidamente e eu sem saber o que fazer fiquei parada e fui
jogada contra a parede enquanto deu tempo do vulto fugir. Tentei gritar, mas com o impulso que
ele fez, me jogando contra a parede, fiquei fraca. Deixou cair algo, com a luz apagando e
ascendendo não consegui ver o que era. Analisei pegando, um boné! De repente, a luz parou de
piscar e vi. Vi o que nunca queria ter visto, a cena que acabou comigo, com o meu sono, com
você.
Fiquei te observando atentamente, o vestido que era dourado estava vermelho de sangue, a
menina alegre estava caída ao chão sem poder falar ou demonstrar alegria, o cabelo loiro estava
vermelho mergulhado na poça de sangue, a pele clara estava a cortes, e você, havia perdido a
vida. Ah, minha irmã, só eu sei a dor enorme que eu senti, só eu! Desesperada comecei a gritar e
loucamente te sacudir, as lágrimas desciam sem controle, nunca iria imaginar te perder, nunca.
Te sacudia e tentava sentir teu pulso, gritei o mais alto que pude e todos vieram me socorrer. Eu
comecei a te sacudir e segurar a sua mão sangrenta, pedindo que você voltasse, mas não seria
mais possível. É, você realmente havia nos deixado.
A sua morte foi a coisa mais difícil na minha vida. Quem é que me diria que aquela seria a
última despedida? Você era e ainda é inesquecível para todos, era marcante, seus amigos
demoraram demais para conseguirem te esquecer, mas hoje, eles conseguem seguir em frente e
eu? Eu estou presa a um passado que me condena. Desde aquele dia meu mundo parou.
Vou deixar de lado um pouco os sentimentos e prosseguir com a história. Dois dias depois
de sua morte, ainda não tinham mandado vasculhar o local para tentar descobrir o que havia
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acontecido. Eu logo lembrei do boné que não trazia comigo. Aquilo era realmente uma pista.
Resolvi ir até o celeiro dos McFee e pegar o boné ao dia, a noite me causava medo. Tomei
iniciativa e coragem e fui. A casa estava cheia de repórteres. Dei um jeito de não ser vista, entrei
escondido e peguei o boné. Quando eu estava saindo, vi John Peterson me observando, esbarrou
em mim e pediu desculpas. Só segui em frente.
Ao chegar em casa eu fiquei analisando o boné e os rostos que conhecíamos. Tinha que
mostrar minhas conclusões a polícia. Tirei uma foto do boné por garantia e fui até lá. Ao chegar,
fui logo em busca do delegado, mostrei-lhe a minha conclusão e minha pista. Ele tomou o boné
de minha mão e riu zombando de minha cara. Cortou o boné ao meio com a ajuda de uma
tesoura e me falou “Você ainda é uma criança! Ela que se cortava e tentava suicídio, não tem
outras pessoas nessa história! ” Eu fiquei revoltada e entristecida, aquilo mexeu comigo. Eu
chorava, é claro que você não se cortava! Fui para casa com lágrimas de ódio e jurei vingança e
que iria desvendar esse caso sozinha e matar quem fez isso com você.
Eu passei duas semanas tentando descobrir quem foi o responsável pela sua morte. A
cada dia eu jurava mais vingança. Eu não saía de casa, nem fazia questão de interagir. Quando
estava quase desistindo, eis que me veio a pista. Mamãe me obrigou a sair pois disse que eu
estava fazendo parte de um móvel da casa. Quando passei pela rua dos McFee, vi Evie
procurando algo e perguntei se ela tinha perdido alguma coisa. Evie olhou fixamente em meus
olhos, arregalou-os como um filme de terror, ela parecia amedrontada e assustada gaguejando
falou “Não, não! Eu não estou procurando nada. Há quanto tempo, não é? Pena que já tenho que
ir”. Ela falou isso saindo pela cerca dos McFee horrorizada. Eu então bastante desconfiada, gritei
pelo seu nome, mas ela correu. Será Evie? Não poderia ser!
Eu fui para casa e me direcionei ao seu quarto. Achei a chave e entrei. Fiquei procurando
alguma pista de sua morte. Vi um pequeno armário por trás de seu guarda-roupa e achei o seu
diário. Era incrível! Você nunca deixava eu chegar perto. Sem perder tempo, abri-o e li. No fim do
diário, na página do dia 12 de outubro, tinha escrito exatamente isso “Querido diário, eu estou
amedrontada. Não conto a ninguém pois tenho medo. Há alguém me perseguindo, eu sei disso!
Recebo várias cartas e presentes assustadores, como facas. É realmente aterrorizante! Eu não
sei o que faço, estou com muito medo. A pessoa pode me matar a qualquer momento! Minha
irmã está à porta, adeus, mas deixo minhas suspeitas, Evie Adams”. Eu em um espanto só gritei
apavorada, fui interrompida pela porta do quarto que foi fechada com força. Só estava eu dentro
de casa. Um bilhete foi enviado pela porta. “Você será a próxima! Ninguém mandou brincar com
fogo”. A minha cara de espanto ficou evidente, o medo me corroía, eu estava muito aflita, perdia
a coragem. A porta do quarto destrancou e a porta de entrada bateu forte. Olhei pela janela e vi
John de roupa completamente preta correndo para fora da casa. Seria John ou Evie?
Passei o resto do dia em casa horrorizada com o que aconteceu. Saí à noite. Sim, logo à
noite, que me dava medo, e essa foi a pior decisão de minha vida. Eu não lembro muito bem o
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que aconteceu naquela noite, tinha bebido algo antes de dormir que me deixou sem pensar. Só
me lembro de ter ouvido a sua voz me guiando. Dizia “Venha, vamos, sem medo! ”, eu não estava
com medo, pois não sabia o que estava fazendo. Você me guiava até celeiro, o mesmo da sua
morte. Vi Evie e John amarrados na parede do mesmo jeito que eu a encontrei. Você havia me
dado uma faca e mandou eu seguir em frente, me pressionava. Segurou minha mão e ali
cometeu um crime. Eu não consigo me lembrar mais de nada. Fui acordada por vozes dizendo
“O que você fez? ”. Tudo girava. Despertei mesmo no momento em que mamãe me sacudiu
desesperada: “O que deu em você? ”. Eu tentava explicar o que houve, a sua aparição, mas
ninguém entendia.
Tempos se passaram e aqui estou eu, em uma casa reformatória. Descobri mais tarde,
que ninguém havia lhe feito mal, era tudo falso o problema estava todo em você! Eu choro ao
dizer isso, mas era uma assassina. Planejava matar Evie só que antes que esfaqueasse-a, John
chegou e a impediu com uma faca. Depois da morte deles, planejava me matar. Evie, coitada,
achava que eu era como você! Queria ter aberto meus olhos antes. Falta um ano para minha
saída deste lugar horrível, estou aqui há 4 anos, e sinto em lhe dizer que é culpada. Acho que
queria que não nos separássemos após a sua morte. Queria um bom final, mas veja, nem a
morte nos separou!
Com amor, de sua irmã gêmea, Anna Hastings.

45

A Arte do Terror – Volume 4

Diário de Viagem
André Luiz de Melo

Diário da expedição, 17 de março de 1995
Hoje, ao meio dia, nossa expedição deixou a sede da UFAM para adentrar os recôncavos
inexplorados da floresta amazônica, na esperança de encontrar vestígios da mítica tribo perdida
de índios canibais. Segundo os registros dos primeiros bandeirantes europeus, datados do
Século XVI e XVII, existe uma cultura intocada no interior da floresta, às vezes descritos sem
cabeça, com a face localizada de forma grotesca no peito, e um apetite voraz por carne humana.
Desde que encontrou o totem de pedra sem cabeça, com o rosto esculpido exatamente no local
que as lendas davam conta, o professor Pascoal está entusiasmado com a perspectiva de
confirmar que tais seres realmente existiram. Nosso grupo é formado por três membros: o índio
Tupinambã, guia que nos levará ao ponto em que a estátua foi encontrada; professor Pascoal, o
líder aventureiro; e eu, um simples estudante de antropologia cultural fascinado pelas lendas
antigas.
Confesso que tenho certa preocupação com o meu tutor, que já se encontra na casa dos 63
e não possui mais o vigor da juventude. Vigor físico, quero dizer, pois seu espírito é destemido e
esperançoso. Seguiremos o rio por alguns dias em um pequeno barco, depois mais uma semana
de caminhada pela mata. Como teremos que carregar mochilas com as provisões e as barracas
em grande parte da jornada, combinamos, Tupinambã e eu, em dividir o fardo mais pesado para
não cansar em demasia o professor. Grande pesquisador de lendas, o professor Pascoal. Esta
será uma expedição inesquecível.
Diário da expedição, 21 de março de 1995
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Navegamos tranquilamente nos últimos dias sob as sombras de árvores gigantescas,
ouvindo o cantar dos pássaros raros, o zumbido de insetos estranhos e os demais sons da
natureza. Agora amarramos a embarcação e seguiremos a pé pelos próximos dias. A floresta
amazônica é um lugar realmente encantador. Hoje pela manhã um grupo de macaquinhos veio
ao nosso acampamento, e dividimos com eles algumas bananas. O índio surpreende-me a cada
momento com seu profundo conhecimento da natureza, com suas plantas comestíveis (o que
poupa nosso estoque de alimentos), e animais venenosos que devemos evitar. À noite, após
montarmos as barracas em locais propícios, também escolhidos pelo amigo Tupinambã, ele nos
brinda com histórias fantásticas e lendas locais. A floresta parece mágica em seus relatos, com
Curupiras e Sacis zelando pelos animais — embora algumas criaturas sejam particularmente
cruéis com seres humanos. Melhor não confiar na direção das pegadas aqui. No crepúsculo,
quando as sombras das árvores ficam mais negras e os sons mudam do cantar de pássaros
coloridos para os guinchos de morcegos vampiros, entendo de onde surgem tantas lendas.
Diário da expedição, 23 de março de 1995
A chuva incessante impediu nosso avanço. Tupinambã nos convenceu a montar
acampamento em uma clareira num ponto alto, para evitar a cheia das águas, mas seu abrigo
improvisado mostrou-se falho. Como se não bastasse nossas roupas molhadas — incluindo as
botas, que já começaram a me causar feridas e lacerações nos pés — nossos sacos de dormir
também ficaram encharcados. As barracas que montamos às pressas para escapar da enchente
afundaram no lamaçal que se formou. Espero que as condições do tempo melhorem. Caso
contrário, temo pelo futuro desta viagem.
Diário da expedição, 27 de março de 1995
Faz quatro dias que estamos isolados na floresta. A chuva continua caindo, cada vez mais
forte. Um deslizamento de terra levou duas de nossas barracas. Conseguimos vedar novamente a
única barraca que sobrou, e agora nos esprememos, os três, dentro dela. Professor Pascoal
contraiu algum tipo de febre, proveniente talvez da umidade. Ontem à noite quase não consegui
dormir com seus acessos de tosse. Se não bastasse esse cenário, Tupinambã está minando
nossa moral com histórias cada vez mais absurdas sobre criaturas e espíritos maus da floresta.
Ele diz que são eles os responsáveis pela tempestade, pois não querem ninguém invadindo suas
terras ancestrais. Ontem à noite nos falou de Cãoera, um tipo de morcego do porte de um
urubu, que faz buracos na terra e fica a espreita para sugar o sangue da vítima — antes de
devorá-la! Tais criaturas não existem, evidentemente, mas a ideia afligiu a mente fatigada do
professor, e agora ele afirma que viu de relance o monstro voador. Nossas provisões de alimentos
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estavam em uma das barracas levada pela lama, sobrou apenas um escasso reservatório de
comida. Os dias aqui são horríveis. A chuva só nos permite ver um borrão de floresta, densa,
claustrofóbica, pronta para nos engolir. Se o tempo não mudar nos próximos dias, não sei o que
será de nós. O certo é que ninguém sabe onde estamos, ou virá em nossa ajuda.
Diário da expedição, 29 de março de 1995
Algo terrível aconteceu a Tupinambã. A chuva enfim começou a dar trégua, mas o alívio
durou pouco. Hoje cedo, após um cochilo rápido, devido a uma noite em claro pelo acesso de
tosse do professor (que piorou consideravelmente), acordei e não encontrei Tupinambã em parte
alguma. Como ele tem saído diariamente para conseguir comida, esperei na barraca. Então ouvi
os gritos. Fui ajudá-lo, mas o que vi tem me assombrado desde então. O morcego gigantesco
estava pousado nas costas nuas do índio, cravando as garras — grandes como navalhas — em
sua carne e mordendo a nuca de Tupinambã. Eu conseguia ver o movimento da garganta do
monstro,

alimentando-se

do

sangue

do

meu

amigo.

O

pobre

homem

se

debatia

desesperadamente com aquela coisa nas costas, até que tropeçou na lama e rolou encosta
abaixo. Fiquei paralisado de medo, mas precisava ver se ele estava vivo. Desci o morro, seguindo
o caminho que ele abriu na encosta. Lá embaixo, vi Tupinambã de pé, coberto de sangue, mas
livre do Cãoera. Ele cambaleou até a água corrente de um riacho e se abaixou para lavar o
ferimento, porém o pesadelo ainda não havia acabado. Percebi uma sombra enorme voando em
direção da presa. O morcego cravou as garras no índio novamente e o ergueu do chão, como um
falcão faz a um rato. Tupinambã se debateu e o Cãoera o soltou na água. Assim que tentou
nadar, uma serpente colossal surgiu na superfície e, com uma única bocada, engoliu o homem
até os ombros. Paralisado, vi o resto do corpo escamoso abraçar e quebrar cada osso do índio,
que gritou uma única vez. Um berro horrível, seguido pelo som áspero de algo sendo triturado,
mastigado. Escrevo essas linhas por puro desespero, não ouso sair da barraca desde então. Mas
aqui o professor está fora de si, acometido pela febre e repleto de feridas enormes.
Diário da expedição, 30 de março de 1995
Professor Pascoal também está morto. Se alguém encontrar meu diário e ler estas palavras,
vai acreditar que enlouqueci (eu mesmo quase acredito nisso). Após a morte brutal de
Tupinambã, tive uma noite horrível, ouvindo sons monstruosos do lado de fora. O professor
estava queimando vivo pela febre, então decidi que não havia outra escolha senão tentar levá-lo
de volta à civilização. Se ficássemos ali, nós dois seriamos devorados por alguma criatura
demoníaca. Esperei o dia raiar e ajudei o professor a sair, ainda que trôpego, da barraca. Tão
logo nos afastamos alguns metros pela terra molhada, avistamos outra criatura abominável
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entre as árvores. O monstro devia ter de 2 a 3 metros de altura, e era coberto de pelos. Sem
pensar, arrastei o professor para o meio da mata, tentando manter a maior distância possível
daquele ser horrendo. Não sei quanto tempo andei às cegas, mas já estava coberto de sangue por
causa das plantas com espinho, e cansado pelo peso do homem moribundo que carregava.
Então vi algumas pegadas na lama, e pensei sinceramente estar salvo. Segui aquele rastro,
rezando para encontrar algum acampamento antes que o monstro nos alcançasse. Para meu
completo desespero, aquelas malditas pegadas invertidas nos levaram de volta ao ponto de
partida. Senti uma presença atrás de mim e recuei instintivamente até que algo, dentro de um
buraco no chão, mordeu meu tornozelo. Cai sangrando, cego pela dor lacerante, e acabei
soltando o professor. Pobre velho, ficou imóvel diante do demônio que as lendas chamam de
Mapinguari, um ser ciclope com uma boca vertical, aberta do nariz ao umbigo e repleta de
presas. A criatura veio em sua direção com uma velocidade e ímpeto inacreditáveis. Como que
por raiva, ergueu o homem e colocou sua cabeça inteira dentro da bocarra. O fedor que saiu
daquela boca escancarada enquanto mastigava a cabeça do professor e bebia o sangue de seu
corpo me fez vomitar. Ele mascava a carcaça do meu amigo, remoendo cada pedaço do frágil
corpo. Com o pé ferido, arrastei-me de volta para a barraca, sabendo que em nada ela me
protegerá caso a fera queira me caçar também. Ouço agora seus passos se aproximando, seus
grunhidos, seu cheiro nauseabundo. Que Deus se apiede de minha alma.
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Depois das Cerejeiras
Andressa Wille

15 de fevereiro de 1862

Querida Cecília,
Minha irmã, sei que deve estar muito preocupada comigo, assim como papai e vovó. Por enquanto,
não posso lhe dizer onde estou, mas garanto que estou bem e que voltarei em breve.
Não mostre essa carta a ninguém. O que vou lhe contar é mais do que uma história, é um segredo.
Na noite em que fugi, eu estava procurando algo. Dias antes, descobri uma coisa terrivelmente
maravilhosa. Naquela noite, eu fui atrás dela.
Peço que me perdoe se esse relato partir seu coração ou te assustar demais. Acredite, o que senti foi
muito pior.
Eu ainda lembro do meu vestido esbarrando na grama e nos galhos da floresta enquanto eu corria
desesperadamente naquela noite. Você ainda se lembra daquele bosque onde brincávamos quando crianças?
Lembra que mamãe dizia para nunca irmos além das cerejeiras? Eu devia ter seguido o conselho dela. Ah,
Cecília, devia sim!
Mas, uma vez além do limite estabelecido por mamãe, era como algo me puxando para lá. Não havia
mais retorno. A curiosidade me consumia. A cada dia, eu avançava um pouco mais, até finalmente descobrir
a casinha de pedra e o moinho.
Porém, naquela noite, enquanto a chama da vela ainda brilhava, iluminando o livro que eu lia, ouvi
uma voz me chamando. Era um sussurro. Tentei te acordar, para que você me dissesse que eu não estava
louca. Mas você dormia tão profundamente...
Decidi dar uma volta pela casa, deixando que a voz me guiasse. Então olhei pela janela e vi um vulto,
lá fora, andando (eu diria flutuando, mas não quero, minha querida irmã, que me ache maluca) em direção
ao bosque.
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E eu o segui. Corri atrás dele, corri até perder o fôlego. Passei pelas árvores com galhos secos, passei
pelas cerejeiras e cheguei até uma casinha feita de pedras cinzentas. Ao seu lado, um moinho e um riozinho.
Imagine o susto que eu levei quando vi o vulto atrás de mim. Era uma velhinha encapuzada. Uma
velha horrenda, quase sem cabelos, e com olhos estranhamente vermelhos. Em sua mão estendida havia uma
moeda.
“Jogue no rio, querida, e faça um pedido.”, ela me disse e, no momento em que ouvi aquela voz
sussurrante e aguda, fiquei arrepiada.
Mas, minha irmã, perdoe a minha burrice. Eu devia estar sonolenta. As palavras dela mexeram
comigo, me enfeitiçaram. E você sabe quem sempre vem me visitar nos meus sonhos/pesadelos. Depois de
tanto tempo, ainda não consigo fugir do passado.
Então, eu joguei a moeda e, de repente, ao meu lado, não estava mais a velhinha assustadora. Ele
estava.
Eu podia ter desejado tantas outras coisas, Cecília! Como posso ainda amar com tanta intensidade
alguém que já está morto?
Ele olhou para mim e, em um momento, consegui ver seu rosto bonito e seus olhos brilhantes. No
outro, vi uma figura horrível e toda desfigurada, com buracos no lugar dos olhos.
Senti um arrepio, mas não tive tempo de gritar. Em dois segundos, ele voltou a ser como era.
Ele começou a me guiar até a casinha de pedra, e eu hesitei um pouco no começo, mas logo cedi. Eu
parecia quase... hipnotizada. A casa, que eu tinha julgado pequena, era gigantesca por dentro.
Havia um quadro na sala, retratando provavelmente a dona da casa. Comecei a me sentir observada
por aqueles olhos e, ora via uma moça, ora via a velha que me ofereceu a moeda.
A sala era toda recoberta de espelhos manchados, que refletiam as velas que iluminavam o cômodo.
Minha cara irmã, você deve estar se perguntando porque eu não saí correndo. Bem, eu sentia uma
sensação esquisita. Medo, curiosidade e desejo misturados. Eu me sentia enfeitiçada por aquela casa, por ele.
De repente, ele me tocou e, quando olhei meu reflexo em um dos espelhos, estava com um vestido
bege e dourado, um daqueles que nunca teríamos condição de comprar. Meus cabelos estavam presos em um
coque: eu nunca me senti tão linda.
Então, ele se aproximou e colocou um colar em meu pescoço; em seguida me puxou para uma dança.
Não me interessava a música que tocava ou se ele realmente estava ali. Nada importava, desde que ele
continuasse dançando comigo.
Mas isso foi até eu começar a ouvir uma gargalhada aguda, cruel, horrível. Novamente, a aparência
dele começou a oscilar entre uma criatura desfigurada e ele mesmo. Comecei a gritar, tapando meus
ouvidos, tentando esquecer aquela risada maligna, até perceber que era ele quem estava rindo. E quando
fazia isso, seu rosto se resgava e se retorcia.
Por que ele estava fazendo isso comigo, Cecília? Por quê?
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Tentei correr, me afastar, mas via o reflexo dele em todos os lugares. Ele se aproximava com uma
rapidez incrível e me forçava a dançar, me segurando com força, me machucando.
Quando finalmente consegui me livrar daquele monstro, corri por um corredor enorme, buscando uma
saída. Mas as luzes apagavam e acendiam, apagavam e acendiam, e cada vez que se acendiam, eu o via
vindo em direção a mim...
As luzes apagavam e acendiam. Apagavam e acendiam.
E ele não estava mais lá.
Por um momento, suspirei aliviada, finalmente percebendo que meu coração estava quase saindo do
meu peito. Eu estava tremendo e a tontura me dominava.
Um grito soou por todo o corredor. Era o meu grito, quando senti as mãos frias dele em minhas costas,
em meus cabelos, em meu pescoço.
As luzes apagavam e acendiam. A risada continuava. As mãos pegajosas e frias continuavam me
prendendo. Eu gritava, irmã, gritava por ajuda.
Mas agora, eu não via somente ele, como também via a velha com uma faca.
Ouvia moedas caindo, rolando pelo chão.
Gritei quando a criatura encapuzada arremessou a faca e esperei pelo fim, de olhos fechados. Quando
os abri novamente, porém, vi que a faca não tinha me acertado: tinha acertado... Ele.
Agora eu não via mais o monstro desfigurado, com a cara rasgada. Eu o vi como ele era. Como ele
costumava ser.
Eu o abracei e chorei ao ver seu peito ensanguentado, mas não pude fazer nada. A velha me levou para
uma sala escura, sussurrando em meu ouvido: “Ele já estava morto, querida, não se esqueça disso. Só fiz o
que é melhor para você. ”
“Só fiz o que é melhor para você. ” As palavras giravam na minha cabeça, Cecília. Lembra quem
costumava nos dizer isso?
Então eu olhei bem para aquela senhora desprezível e lembrei da moça retratada no quadro.
“Mamãe? ”
Ela sorriu, mas seu rosto ficou ainda mais horrível e assustador quando ela fez isso.
“Querida”, ela respondeu, afagando meus cabelos. Mas eu só queria sair correndo, queria ficar longe
daquela mulher. Ela estava me assustando; aquela não podia ser a nossa mãe.
“Não posso deixá-lo, mamãe. Oh, por que a senhora nunca deixou eu me aproximar dele? Eu era
jovem, eu sei, e ele tinha idade para ser meu pai... Mas nos amávamos... E então a doença o levou e eu nunca
pude ficar com ele...”
“Ele nunca lhe pertenceu. ”, foi tudo o que ela disse, antes de seus olhos brilharem como fogo.
E então eu entendi. Mas enquanto eu finalmente entendia o motivo dela sempre ter afastado ele de
mim, a velha ia ficando cada vez mais feia, careca e esquelética, até não parecer mais um ser humano.
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Ela colocou as mãos em meu pescoço e eu senti o ar, a vida, se esvaindo. No entanto, ainda tinha
forças para gritar.
“Não! Preciso... preciso salvá-lo! ”
Ela ficou enfurecida: “Então vá! Vá e veja por si mesma!”
Eu me livrei das garras dela e corri até o salão de baile, mas quando abri as portas, Cecília, eu o vi. E
ele estava bem, estava mais jovem. E estava dançando com a garota do quadro, linda e igualmente jovem.
Dançando com a nossa mãe.
Senti as lágrimas, a visão escurecendo. A última coisa que vi foi um beijo apaixonado entre os dois.
Não sei por quanto tempo fiquei desmaiada, mas quando acordei, não havia mais nada.
Estou longe agora, em outra cidade. Preciso de um tempo para pensar no que aconteceu (se isso de
fato aconteceu) e para me recompor. Voltarei assim que estiver pronta (mas quando estarei pronta para olhar
pela janela e ver aquele bosque de novo?).
A única coisa que restou daquela noite foi uma moeda, a moeda que apareceu no meu bolso e que me
assombra a cada vez que tento me livrar dela e não consigo. E nela, há uma imagem de mamãe.
Tudo o que eu lhe digo, querida irmã, é que você nunca deve passar das cerejeiras.

Cordialmente, e esperando que você esteja bem,
Sua irmã.
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Dada
Astus Iago

«Olá.
O meu nome é Dada, senhor Dada, e gostava de falar contigo. Podes chamar-me "senhora"
também se isso te fizer sentir melhor.
Eu não existo mas gostava de existir. Todos os dias imagino crianças brincando e
passeando na rua. Queria estar com elas, correr e saltar.
O riso delas faz-me rir. É algo que me deixa imensamente feliz. Faz-me pensar no verão e
na primavera, no sol e nas flores. Mas não lhes posso tocar. Não consigo pegar numa flor e
cheirá-la só porque sou como sou.
Ando pelos sonhos daqueles que sonham mais alto e mais longe. Sou pai e mãe desses
sonhadores queridos. Estou sempre com eles, inspiro-os e eles inspiram-me a mim. Gosto tanto,
tanto deles. Upti-dupti!
Estou sempre lá. Por vezes sou um pássaro rumando os céus ou um peixe navegando os
mares. Por vezes sou aquela pessoa que não conhecem, mas está lá. A gaivota sobre as fragatas,
o leviatã sob os navios mercantes. Mas sou eu. Já dei beijinhos e abraços, coisas que tais. Sou
boazinha para os meninos pequenos, caridoso para as meninas. Dou-lhes tudo, é por isso que
me chamam Dada.
No fundo, só eu me chamo assim porque ninguém me chama. Ninguém quer saber da
Dada.
Tu queres? Vais continuar a ler-me? Curiosidade? Ou amor? Amas-me? Amas a Dada?
Continuas e não paras, pequenino. Boa. Boa! Sou toda tua e todo teu, rapaz. O teu sexo
não me interessa. É o mesmo que o meu, é tudo igual. Só te quero, só me queres.
Oh. Espera. Deixa-me começar tudo de novo. Chamo-me Dada. E sou algo. Não me consigo
explicar ao certo, mas estou lá. Nos cantos escuros, invisível, atrás dos sonhadores. Estou
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sempre atrás de vocês. Mas persigo-vos por carinho, só porque gosto de vocês. E adoro-vos
mesmo muito.
Lembras-te do monstro que vivia só na tua cabeça? Recordas aquele medo essencial? Era
eu, meu querido! Era a Dada! Vivemos juntos desde sempre. Já nos conhecemos apesar de eu
estar aqui a apresentar-me.
Tu já sabias! Sempre o soubeste nos confins da tua alma, como que por instinto. E agora
continuas a ler-me, a dar-me vida.
Sabes que eu vou aparecer quando sonhares, não sabes? Agora que me conheces, vou estar
lá sempre. Ubalalaia! Sim! Lá estarei! Despido, bonito e perfumado para ti. Prometo segurar e
lavar-te pegado a mim. Tudo o que quiseres, sempre coladinhos. Sejas menino ou menina, por
favor dá-te...
Onde é que nós íamos? Ah! Olá! O meu nome é Dada, senhora Dada, e eu sou.… sou...
Sou a criatura que a partir de hoje te assombrará o sono. Quanto mais me lês mais vida me
dás. Por isso, continua! Isso mesmo! Fazes-me sentir tão bem. É por isso que te vou apanhar e
deixar-te tão cheio de prazer que...
Olá, eu sou...
Eu não devoro criancinhas cortando-as ao meio pelas nádegas redondas, eu...
Ou será que...
Eu quero conhecer-te tanto.
Por favor, antes de ires dormir, em frente a um espelho, chama "Dá, dá, dá: Dada, Dada,
Dada". Canta isto e eu prometo que aparecerei no pesadelo. Ficarei contigo para todo o sempre,
amor. A tua Dada.
Dá, dá, dá.
Dada, Dada, Dada!
No teu pior pesadelo...»
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O Vulto
Astus Iago
Ele costuma lá estar, no canto do olho. A sua figura pálida contrasta com a escuridão do
cenário. Os lábios vermelhos, o seu sorriso rasgado. Os olhos salientes, as órbitas prestes a
saltar. Eu imagino-o. Não o vejo porque não existe. Mas sinto-o. Na minha cabeça, pelo menos.
Fui eu que o criei. Na minha mente, construí esta criatura, este humano deformado capaz
de tudo o que bem desejar. Coloquei-o no papel, descrevi a sua figura e a aura de terror puro
que dele emana. No fundo, ele sou eu, e ele assombra-me
Nos corredores, nas extremidades ou no fundo em plena luz ou escuridão, nas escadas,
fitando-me. Ele nunca faz nada e eu sei disso. Ele nunca me tocaria. Apenas me faz sofrer,
olhando-me com aqueles olhos redondos, sorrindo abertamente. Aquele sorriso, aquele sorriso
branco. Os cabelos negros pendendo-lhe sobre os ombros nus. Não veste roupa, nem precisa
dela. Nunca ouvi falar de um demónio que visite lojas de roupa. Este não é exceção.
O espírito persegue-me. Não se move, não se mexe. É tanto omnipresente como
omnipotente. Cometi o erro de o criar assim, numa noite em que estava só, envolvido no meu
ódio e desejo de vingança.
Passaram-se anos e anos desde o dia do seu nascimento. Entretanto, casei com a minha
adorável esposa e juntos demos gênese a um novo ser, muito menos odiável, o meu filho. Este
filho, meu verdadeiro filho, tornou-se na maior alegria da minha vida. Mas a alegria, esse
efémero estado, sempre foi inconstante, indo e vindo. Isto porque o monstro sempre lá estaria,
sempre permaneceria ao lado do seu criador. A minha criação, minha querida personagem
fictícia.
Um dia, o meu filho brincava num parque infantil quando, de súbito, se aproximou de
mim, chorando. Perguntei-lhe o que se passava. Nenhuma das outras crianças que brincavam
com ele me soube explicar a razão daquelas lágrimas. Não me parecia magoado. Para além disso,
estive a vigiá-lo o tempo todo. Ele, o meu querido filho, explicou-me o motivo dos seus temores:
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vira uma pessoa aterrorizadora, de pele branca como a neve, sorrindo-lhe de forma ameaçadora,
perseguindo-o com os olhos.
De início, pensei tratar-se de uma simples coincidência. Contudo, aquela foi só a primeira
vez. A experiência deu-se mais vezes, cada vez de forma mais frequente, nos mais diversos locais
e situações. Percebi que não só me havia amaldiçoado a mim como a toda a minha família, toda
a minha linhagem.
Procurei relaxar. Aquele ser não era real. Só o imaginei, nunca o senti realmente. Nunca o
vi apesar de o meu filho dizer que sim. Só poderia ser uma fantasia, uma forma estranha de
"amigo imaginário" ou uma possível doença do foro mental. Levei-o ao médico. Sem resultados
conclusivos. Receitou apenas alguns remédios. Nada conclusivo.
Porém, foi hoje, ainda há pouco, que o pior se deu. Era uma noite, uma noite
completamente ordinária. Até ouvir o meu filho soluçar à distância. Abri a porta do meu quarto,
preocupado, e corri à casa de banho. Ele tem andado com graves dores de cabeça e, por isso, fui
buscar os medicamentos adequados, pois previ que se tratasse disso. Quando abri a porta e me
dirigi ao quarto, vi-o. No canto do meu olhar, de pé sobre um degrau das escadas. Os olhos
redondos, quase saltando, sangrando levemente. O sorriso enorme, dilacerando os cantos dos
lábios. A pele pálida, isenta de calor, alheia à vida. Mas aquele corpo, o corpo era do meu filho.
Sem pensar, corri para o quarto da criança. Já não era meu filho. Fora tomado pelos meus
demónios. Consigo ouvir neste momento a criatura, o meu "filho", a minha querida criação,
arranhando a porta, desejando-me. Ele quer-me. Sempre foi este o seu objetivo. Mas ele só
viverá enquanto eu permanecer vivo. Registo aqui, neste papel, tudo o que sei, toda a verdade.
Não o deixarei tocar na minha esposa. Não o deixarei fazer-lhe mal. É tudo o que me resta, o
meu grande amor. Hoje, acabarei com tudo. Pai e filho, morreremos ambos. Aqui. Hoje mesmo.
Com esta tesoura que outrora o meu querido filho usou, terminarei a minha vida. Cortarei o meu
pescoço. E ele nunca a poderá magoar. Nunca mais magoará ninguém.
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O Azeite
Azevedo Júnior
Califórnia, 18 de abril de 1998.
Anne,
Escrevo para relatar meu imbróglio que foi a causa de meu sumiço e de minha desgraça.
Seria um caso cômico dado às circunstâncias, mas a frialdade dos atos anula a possiblidade de
um gracejo mesmo que tímido. O mal-entendido que narrarei foi mais uma manifestação nítida
de meu temperamento que eu supunha não tê-lo. Exponho aqui minha chaga, pois bem sei o
quanto me estimas. Todavia, sinto temor rubro ao imaginar teu desprezo e asco ao ler minha
confissão. Porém, devo-lhe, aqui, uma explicação se não plausível ao menos esclarecedora.
Pois bem, tudo começou em uma noite que acreditava que seria esplêndida. Esperava meu
esposo para jantarmos.

Preparei-lhe um de seus pratos prediletos: frango ao molho com

legumes temperados e massa fina decorada com queijo ralado.

Pus vinho tinto seco no

congelador para nossa degustação crepuscular e enquanto o espera, degustei umas doses de
tequila ao compasso melodioso de Chopin.
Bem sabes o quanto amava minha vida conjugal. Casei-me aos 17 anos com um homem
que me despertava cobiça e desejo e por muitos anos fomos felizes. Não mais morávamos na
casa da Rua Poe quando se fez meu ato falho. Havíamos nos mudado para uma casa maior e
bem mais arejada na qual havia um jardim imenso coberto de florais por quase todos os lados.
Foi lá que tive meus dias de extremo êxtase, mas também foi o recinto que mudaria para sempre
minha vida. Se estiver atenta a esta missiva, lembrarás que ansiosamente espera meu esposo
para uma noite que queria romântica. Imaginava uma noite de carícias, ternuras e gozos.
Concatenava a ideia de ser despertada no dia seguinte com café na cama com alguma roseira
retirada de nosso primoroso e tão bem cuidado jardim. Uma lástima o pensamento subjugar
nossos instintos e embarreirar orgasmos e felicidades.
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Se bem a conheço, deves estar impaciente com o meu relato e inquietantemente queres o
desfecho de minhas palavras. Então, acalma-te. Não me alongarei mais que o necessário para
lhe dar o saber de minha infelicidade. Todavia, não me julgues indiferente por nesta carta pôr
em resumo mal costurado minhas ações que me levaram ao infortúnio. Doí-me as carnes e a
alma vomitar minha insanidade.
De fato, dar-te-ei cabo a minha confissão. Já havia eu bebido quase meia garrafa de tequila
quando meu amantíssimo esposo adentrou nossa casa. Abracei-o e passamos alguns instantes
até lhe dizer obscenidades ao ouvido. Sentamos no sofá de feltro rubro. Ele me acompanhou as
doses da bebida. Jantamos. Johann elogiou-me os tratos e beijou meu pescoço levemente até
minhas diminutas orelhas ficarem gélidas. Meus pelos pubianos que sofregamente cresciam se
espetaram e senti o calafrio no submundo que só as mulheres que já experimentaram ser
amavelmente tocadas sabem.
Então, subimos ao quarto e nos amamos. Não te relatarei os detalhes de nossos corpos
entrelaçados. Assim, contarei o devaneio e cólera que tomaram meu ser após a cópula. Quando
partimos para as ousadias opostas às quais se enervam na mente os desejos de quase todos os
homens, lembrei-me do lubrificante íntimo que tínhamos em uma das gavetas da escrivaninha
antiga que nos acompanhava em toda mudança de casa. Johann percebeu que o tal gel havia
acabado. Então, para não findar os desejos, tive uma solução no mínimo inusitada. Fui até a
cozinha e busquei um frasco de azeite de oliva. Esse frasco, minha querida Anne, foi o causa do
imbróglio que mencionei na primeira linha. Veja-me que o tal frasco levava um nome feminino.
Quando retornei ao quarto, quis fazer um gracejo e perguntei a Johann se ele aceitaria outra
mulher na cama. Ele, de súbito, avermelhou-se. De certo, não entendera que me referia ao nome
do azeite. O diabo, minha amiga, socorre ao mal no primeiro descuido. Quis o destino que
coincidisse o nome do condimento ao da amante de meu marido. Desconcertado, ele admitiu
aquilo que eu nunca supunha e disse-me em detalhes que tivera um caso fugaz com a tal
mulher em uma viagem que fizera a trabalho.
Deves agora imaginar meu desapontamento. Fiquei transtornada e possessa. Um ódio voraz
consumiu-me e perdi o controle de mim e de meus atos. Tomei do vidro que continha o azeite e
golpeei-o na cabeça. Ele caiu tão qual a força que o atingira. Daí tomei do abajur que alumiava
nosso quarto quando líamos antes de dormir e golpeei-o novamente inúmeras vezes até perceber
que já batia em um cadáver. Chorei copiosamente ao constatar que havia matado meu cônjuge.
Beijei-o longamente a face e todo o corpo nu que jazia no chão. Dada à violência dos golpes, o
seu sangue jorrou, espigando gotículas do líquido na minha face. Minha boca e cabelo estavam
encharcados com sangue de meu amantíssimo esposo. Como consolo para meu nefasto ato, pus
a cabeça já flácida sobre minhas pernas igualmente nuas e velei meu marido pelo resto na noite.
De súbito, compreendi a monstruosidade que acabara de cometer. A angústia subiu minha
consciência deixando-me confusa e estática. Agora, tinha um cadáver em minha casa. Comecei a
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concatenar o que faria. Veio-me uma vontade de me entregar à polícia para diminuir o fado de
minha insolente alma. O medo e a covardia me fizeram desistir. Pensei, ainda, em uma solução
apelando à culpa a terceiros, alegando assalto. Por fim, ideias confusas me vinham, mas não
formavam um discurso plausível. Assim, como ato desesperado e novamente horrendo, eu
resolvi dar fim ao defunto que já me parecia cheirar mal.
Quando estava prestes amanhecer, arrastei o corpo pelas escadas até o jardim. Cortei em
retalhos os restos mortais de Johann e enterrei-os em vários locais. Colhi flores e fiz-lhe preces
por uma passagem segura. Subi novamente e coloquei algumas roupas em duas malas, antes,
porém, fiz-me do dinheiro do cofre que tínhamos detrás do espelho do banheiro e fugi.
Esta, minha estimada Anne, é a causa de minha descrença e desgraça. Sou uma fugitiva,
mas não me abstenho de sonhar quase todas as noites com o corpo ensanguentado de Johann
que tanto acariciei e amava. Nunca poderei fugir dele nem da insanidade.
Com saudade,
Sua eterna amiga do colegial.
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O Jantar
Azevedo Júnior
Londres,
23 de outubro de 1978.
Não há tanto tempo. A idade me avança e já me causa as chagas próprias da velhice que já
beija a minha porta. Por essa razão, somada a angústia que me encharca o peito muitas vezes
amortizando meus pulmões com falta de ar, vou lhe contar tudo. Há tempos, tais
acontecimentos me aterrorizam, me inundam de dor, me amortizam a alma. É insano o que lhe
direi. Mas, é preciso. Bem poderia ser um sonho. Ou melhor, um pesadelo e assim a opção de
um em detrimento do outro nos livraria do mal que nos acometeu. Todavia a razão na qual te
escrevo esta missiva trata de um fato real. Um acidente doméstico, talvez, poria uma suavização
calculada. Mas, não. Não me pouparei das agruras do passado, tão pouco te esconderei da
verdadeira obscuridade na qual nunca mais pude me afastar.
Casei-me cedo, como sabes. Tive um amantíssimo marido que me cobria das primorosas
alegrias. Fazia-me quase todos os gostos a fim de satisfazer minhas predileções. Tivemos um
casamento feliz. Embora com o transcorrer de nossa vida conjugal, após nos mudarmos para
uma casa maior, as coisas transfiguraram-se e meu faro apontava-me a desconfiança.
Comecei a me cercar de suspeitas e investigações que comprovassem as dúvidas que me
pairavam na mente. Dia a dia, foi se apoderando uma força que me inclinava para um instinto
primitivo, uma espécie de estado natural. Tal metamorfose tornou-me grosseira com meu
esposo. Comecei a mudar a forma do meu ser. Já não mais era gentil e amável. Tornei-me rude.
Eu me embrutecera. Ele não compreendia a mudança repentina de minha personalidade. À esta
altura da carta, deves estar impaciente. Suponho que lhe consome a tentação de pular as linhas
a fim de tecer as divisórias entre o início e o fim e, assim, chegar-lhe-ia logo ao desfecho.
Entretanto, peço-lhe calma e não ceda aos instintos de curiosidade. Vivencie as palavras, as
orações, os períodos conforme aparecerem de certo em uma aparente ordem lógica. De fato, o
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desejo intenso de ver, ouvir ou conhecer é inerente ao ser humano. Mas, sossegue por mais
alguns instantes. Se não o fizeres, poderás deixar-lhe as emoções últimas devorarem as
minúcias de minha monstruosidade. Também não me estenderei ao desnecessário. Tudo no
ponto dos temperamentos.
Uma noite, eu voltei para casa tarde. Estava extenuante e alterada. Tinha bebido uns
licores. Não cabia mais o controle de minhas ações a mim. Tornei-me de uma vontade
incontrolável de luxúria e fúria. Parti para insultos verbais até a explosão reprimida da agressão
física. Jurei nunca mais fazer tal ato. Infelizmente, não seria a última nem tão pouca a mais
branda. Ele, embora alterasse a voz nesses instantes de febre e cólera, não passava disso.
Apenas um timbre um pouco mais alterado. Sentava na poltrona de feltro em frente à lareira de
nossa imensa sala e se pacientava com as formas que as chamas faziam.
Fazíamos as pazes. Quase sempre no desjejum do dia posterior. Todavia, tais afetividades
não duravam mais que uma semana e logo eu me via absorta com minhas cruéis dúvidas.
Punha-me logo a concatenar minhas ideias nada diáfanas. E, assim, as discussões vinham
certas como o nascer do sol ou a luz da lua. Nosso relacionamento não mais sobrevivia. Abateume um aterrorizante medo do abandono. Começou palpitar nos ouvidos a ideia mais horrenda
que se intensificariam com o tempo. Tornei-me um animal selvagem. Não me controlava mais.
Era como se minha parte Hyde de O Médico e o Monstro de Stevenson tivesse se manifestado de
vez e de uma forma arrebatadora. E me dominasse por completo. Meu esposo se mantinha cada
vez mais distante de meus delírios. Tal indiferença foi como pólvora para incendiar toda a aldeia
de minha alma e fui me constituindo de uma força maléfica que dominava minha existência.
Certa noite, tomada de um ódio imensurável, tornei-me possessa e como que quisesse
atingi-lo, agarrei o cachorro que tínhamos e cortei a garganta do pobre animal. O sangue jorrava
na sala. Soltei o cão com tanta força que devo ter lhe quebrado algum dos ossos. Por fim, chutei
o infeliz animal. Não me dominava mais. Perdi totalmente o senso de minhas decisões.
Agora, penso eu, estás enojada com o que acabou de ler. Pressinto com estranha nitidez
tua cólera que me bate um calafrio cruel e ínfimo. Assusta-me a certeza de eterno desprezo que
me tomarás, chego a cogitar por instantes em não mais dizer-lhe o resto. Porém, não o fazendo,
comprometeria o relato real de minhas insanidades. Assim, porei a ti toda a verdade. Falar-te-ei
minhas sandices e atrocidades.
Pois bem, após chutar a cadáver que jazia na nossa sala de visitas, acendi um charuto,
preparei dois licores e esperei que ele chegasse do trabalho na fábrica. A fábrica proveu todo
nosso sustento e nos proporcionou uma vida de conforto e luxúria. Consola-me o fato de teres
herdado nossas posses. Terás um futuro de sobriedade e tranquilidade no trato econômico. Isso
me apazigua um milésimo minha alma pesada. Entretanto, não espero que me perdoe pelo que
lerás ainda. Sim, o assassinato do cachorro foi apenas um aperitivo para minha insensatez. O
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que

direi,

mostrarás

como

deixei

que

meus

instintos

dominassem

minha

essência,

transparecendo minha perversidade.
Como disse, preparei dois licores. Esperava-o para bebemos. Quando ele chegou,
debruçou-se sobre o animal que já apresentava um ligeiro odor fétido. Senti remorso ao vê-lo
chorar a perda do canino. E, de súbito, pedi-lhe desculpas que me vieram insultos como
respostas as minhas clemências. Eu, sôfrega, insistia em pedi-lhe perdão. Estendi-lhe um dos
copos com licor que foi atirado bruscamente para parede oposta que estávamos. Ele com óbvia
razão, disse-me que nos separaríamos e subiu para o quarto. Fiquei petrificada alguns minutos.
Quando dei de certo que estava sozinha naquela imensa sala, tomei meu licor de uma só vez e
subi. Deparei-me com ele arrumando suas roupas e pertences mais urgentes em duas malas.
Ajoelhei e novamente pedi que revogasse tal ideia que já me parecia certa. Dada à óbvia recusa,
levantei-me com agilidade e cravei no seu pescoço a faca que horas antes havia usado para
matar o cão que esta hora já apodrecia sobre o tapete.
O sangue jorrava, mas dessa vez em uma velocidade assustadora. Abracei-lhe, antes de
deitar o corpo sem vida na cama. Observei-o morto alguns minutos. Depois, beijei-lhe a face.
Minha boca e minha roupa estavam encharcados do líquido rubro. Por fim, como um ato
profano, fiz-lhe uma derradeira prova de minha monstruosidade. Cortei-o as carnes e decorei a
sala com tiras da pele. Arranquei-lhe a cabeça e coloquei no forno com vegetais e molho e fui
tomar o vinho que pus para gelar.
Agora, sabes o porquê foste criada e educada por sua tia. Sabes que teu pai não morreu de
moléstia alguma. Sabes, também, a causa de minha desgraça neste hospício. De certo, falaram a
ti que fiquei louca com a morte de teu pai. Sim. Não de todo é falácia. Contudo, sabes agora que
eu fui algoz de tua mocidade e de minha própria desgraça. Eu fui responsável por não teres um
pai nem uma mãe. Dito tudo que interessa, não te peço perdão, pois sei que agora ardes em
chamas com ódio e desprezo. Apenas, peço-lhe que se um dia, por mais absurdo que pareça
sentires algo de bom por mim, mesmo que um vago sentimento, cultive. Eu saberei cá no outro
mundo o sopro leve de tua afeição e estima.
Com amor, sua mãe.
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A Caçada
Azevedo Júnior
Algum lugar do mundo.
25 de maio de 1985.
Lucy,
Amanhã farei 35 anos e há exatos dois anos ocorreram os fatos que te contarei. Não o fiz
antes tanto por receio que tu não me atribuísse credibilidade quanto por me causar chaga a tua
dor a leres meu relato. Para mim foram anos de tormento e dúvida. Todavia, tais acontecimentos
me torturam todos os dias. Não é fácil dizer-lhe algo que transformará sua vida por completo.
Mas também não mais poderei te esconder as insanidades de alguém tão próximo.
Prometo ser breve nesta carta para que não sofras mais que o necessário, entretanto, não
te poupará os detalhes significativos para que possas entender a fúria e a crueldade humana.
Como sabes, fomos vizinhas por quase seis anos. E traçamos uma relação de cordialidade que se
desenvolveu para uma próspera amizade. O que não sabes em detalhes é minha súbita mudança
para outra cidade que oculto por temor de ser descoberta. Amava o sossego do campo, as
amorosidades das pessoas e, principalmente, a floresta. Lembras as tantas ocasiões das quais
íamos nos divertir entre os verdes do parque? A natureza pulsava vida e o mundo parecia-nos
menos injusto e cruel.
Como sabes, adorava ir à floresta pela tarde. Lá, andava por entre os bosques, escutando
os pássaros que embelezam o espaço. Muitas das vezes, absorta em meus pensamentos,
adentrava a parte mais densa e fechada da mata. Quando dava por mim, voltava seguindo algum
vestígio que me orientasse ao retorno da trilha principal que condizia à cidade. Um tarde, em um
desses momentos de absoluta distração, perdi-me completamente dado ao percurso que eu tinha
feito. Não sabendo de certo como voltar, comecei a me estremecer. O nervosismo bateu-me as
pernas e braços. Meu coração pulsava tão ligeiro que cheguei a pensar que pararia.
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Como que quisesse descansar para concatenar com calma uma estratégia. Encostei-me a
uma árvore de caules grossos e rugosos. Passei alguns instantes ali. De repente, ouvi tiros
abafados. Escondi-me por trás do tronco que me fizera cama minutos antes. Mais tiros vieram,
mas desta vez me pareceram próximos. Após instantes sem barulho, olhei para o lado a fim de
perceber algo que me respondesse às causas dos estribilhos.
De repente, ouvi sons de galhos sendo quebrados como se alguém os pisasse com força.
Segui-os como o cão fareja os gatos. Mas, perdi-os. Quando dei por mim, estava diante de uma
cova rasa. Recuei e esbocei um grito que fora abafado pelas minhas mãos que aquela altura
estavam gélidas e trêmulas. Olhei freneticamente para os lados para me certificar se alguém me
observava. Nada vi nitidamente no primeiro momento até ouvi, novamente, os galhos sendo
amassados mais desta vez com mais abafado. Rapidamente, escondi em outro tronco de árvore.
O que te direi agora não é menos que ato insano. Um homem alto e forte arrastava um
corpo inerte em direção à cova que a pouco eu descobrira. Percebi que se tratava de um corpo
feminino magro e pueril. O homem jogou-a na cova e despejou alguns punhados de terra úmida.
Fui-me após o homem seguir seu caminho até a direção ao punhado de terra na qual aquela
pobre alma fora enterrada. Empalideci ao chegar próximo à cova e chorei. De súbito, lembrei que
não era prudente chorar alto e pus minhas mãos para abafar o choro que agora estavam
completamente fora de meu controle. Fiquei por instantes naquele penar. Quando me recompus,
olhei ao redor aquilo que meus olhos em um primeiro momento não perceberam dada a
adrenalina na qual passava. Vi inúmeras covas abertas o que mesclou meus sentimentos entre
cólera e angústia.
Nos dias que se seguiram, embora estivesse tremendo de horror e medo, não contive minha
curiosidade e fui à floresta, Todavia, nada houve durante umas semanas. Meu coração
embrutecera e fui me tornei uma pessoa casmurra e intempestiva. Comecei a ser grosseira e
avessa a sociabilidade. Bem o sabes, pois tu foste vítima de minha mudança repentina e de meu
isolamento. Peço-lhe aqui desculpas pelo comportamento arredio, porém ao dizer-lhe tudo que
causara meu temperamento estranho, tu saberás de certo as raízes do fato.
Se bem lembrar, eu fui à floresta nos dias posteriores ao episódio da cova rasa, mas não
obtive nada que aquecesse meu instinto e saciasse minha curiosidade. Certa manhã, porém,
sentei nas bases de uma árvore antiga e folheei um livro. De certo, penso que devo ter cochilado
uma ou duas vezes. Despertei com gritos desesperados que facilmente identifiquei como sendo
de uma mulher dado os timbres. Orientada pela voz abafada fui-me ao encontro daquela que
julgava parecer de algum mal. O que virei a narrar não menos se faz de uma insanidade
incontrolável e absurda.
Naquela floresta que eu supunha ser bela e calma, aconteciam cenas de nítida selvageria.
Ele, o homem alto e forte, caçava. Deves agora me questionar. Sim, caríssima Lucy, caçar é uma
atividade relativamente comum, principalmente entre os homens que vivem em meio propício,
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como o campo, florestas ou lagos. Mas, aquilo que meus olhos viram e teimaram em acreditar,
não foi de certo algo deste mundo. Ato profano o que vi.
O tal homem que da penumbra produzida pelas árvores não me deixara distinguir os
traços, no entanto, vi-o os atos com uma nitidez sombria e tenebrosa. A moça corria no
desespero sufocante dos estribilhos do rifle. Ele, sem pressa, alterava os risos assombrosos com
pausas que me dava calafrios no corpo todo. Ela de tão apressada para fugir, caia nos tropeços
que dava entre os galhos ou alguma areia úmida. Eu, atônita, e sem nada poder, agachei e
encolhi meus membros inferiores o mais que pude. E, vez por outra, punha meus olhos para
constatar o que temia haver.
Assim, vi-o atirando na caça que desesperada, corria em uma tentativa vã de redenção. O
tiro certeiro atingira de cheio a costas, fazendo-lhe cair de bruços. Ele aparentava frialdade a vêla agonizando o derradeiro fim, virou o corpo já quase sem vida e olhou-a a face de súplica.
Choro agora ao relembrar da cena e escrevê-la para ti. Perdoe-me se esta missiva venha chegarlhe borrada. São minhas lágrimas que beijam tinta da caneta e transformam o papel em um
relato dramático e aterrorizante.
Agora, não mais podendo dizer-lhe tudo aquilo que presenciei durante algumas semanas
que me pus ao risco para ver o que mais acontecia naquela floresta, vou te dizer a seco para que
tomes conhecimento do resto que na verdade é o início deste imbróglio que te descrevo.
Na última vez que fui ao ambiente sombrio que já conheces, atrevi-me a me aproximar sem,
no entanto, deixar-me a vista dos olhos do algoz. Novamente presenciei a caçada de sempre. A
cena, embora me doesse, não mais me assustava. Assim, fiz-me de coragem extrema e vi-o as
feições macabras e identifiquei o caçador. Chego-me aqui ao cabo de minhas forças. O vinho que
bebia quando comecei esta carta já esvai no meu corpo e tenho medo de contar-lhe o que não
interessa para narração bizarra que por hora te ofereço. Então, dou agora o fim desta
empreitada dolorosa que me propus a fazer a tanto custo.
O caçador cruel e sanguinário tinha como hobbies atrair mulheres para mata, desposá-las
e por fim matá-las. Isso por si já bastaria como exemplo da rudeza e maldade. Todavia, a
maneira na qual fazia sua carnificina era no mínimo tenebrosamente. Após abusar sexualmente
das vítimas atraídas pelo seu charme, ele as liberava na mata e caçava-as. Sim. Caçava. Seu
prazer inebriante era vê-las desesperadamente em fuga. Divertia-se ao vê-las inutilmente
lutando pela vida. Os olhos flamejavam a cada súplica e pedidos de clemência. O desespero
delas fascinava-o. Parecia sentir um prazer débil naquele pseudo poder que lhe dava aponta do
rifle.
Estimo que ele tenha atormentado e ceifado à vida de aproximadamente umas 15 mulheres
dado a número de covas que pude certa vez contar. Deves no momento me tomar pela covardia
que me abateu na alma. Sim. O medo e a falta de coragem fizeram-me calar durante este tempo
todo. Entretanto, um fato significativo me fez frear a chamar a polícia. Concatenei inúmeras
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vezes, mas não chegava a um senso. Calculei os riscos e imaginava as consequências. Não me
tomes mal, estimada amiga. Não o fiz por uma razão se não nobre pelo menos um gesto de
estima e amizade. Não penses, também, que me calei para proteger o algoz insano. Fiz para
proteger a ti. Sim. Ocultei a carnificina que acontecia por afeição a minha tão primorosa amiga.
A leitora dessa carta que por muito relutei em escrevê-la.
No entanto, o peso da culpa impôs que eu denunciasse caçador cruel e sanguinário que
assola a alma e o corpo de mulheres em um profano safári humano. O homem alto e forte é teu
marido. Sim. Sei que deves estar incrédula, todavia não te falo mais do que a horrenda verdade.
Não sei o que farás, mas espero que tomes para si a coragem necessária de fazer o certo.
Com penar, tua amiga.
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Anne
Bárbara Pippa
Juiz de Fora, 12/04/1970.
Cara Anne,
Sinto em lhe escrever nas atuais circunstâncias, mas se faz necessário minha explicação
dos fatos, pois você não deve ter compreendido. Peço perdão antecipadamente por mandar uma
carta, e pela demora que a mesma levará para chegar. Espero que esta seja devidamente
entregue, por ser de suma importância que você tenha conhecimento de tudo.
O que dizer? Tudo o que fiz foi por amor. Sim, amor. Poetas morreram por ele; soberanos
causaram guerras e eu fiz o que fiz. Por amor e por você. Tive que ir embora para evitar mais
problemas ao meu nome, afinal, minha mãe estava aos prantos quando descobriu e — por isto
— não quis ouvir minha versão da história, apenas se limitando a me amaldiçoar e apontar o
dedo. Meu desejo seria lhe dar pessoalmente estas palavras, para que pudesse declamar em voz
alta e clara; próximo a você.
A distância que me encontro não é gigantesca e não há mares e terras entre nós, mas,
mesmo que se assemelhe a esta sensação, jamais deixarei meu coração distante de ti.
Veja, quando nos conhecemos soube que era diferente o modo que me sentia em relação a
sua presença e havia uma necessidade profunda em tê-la em meus braços para sempre. Seria
inútil ilustrar para você ou outras pessoas este amor tão maior do que eu e tão mais forte do que
tudo. A única maneira seria eternizá-la, sendo que você nunca me fez notar e não respondia
meus investimentos, sendo necessário aparecer para você perceber o meu amor.
Aproveitei-me de meus conhecimentos de química; preparei um liquido venenoso que
acrescentei no seu copo durante sua aula de ginástica; e aguardei o efeito. Você dormiu tão
lindamente, que não me avistou chegar ao vestiário, terminar de banhar-te e vestir suas roupas
carinhosamente para levar-te a minha casa. Não havia uma viva alma por lá, então, não houve
interrupções. Claro, todos cansavam de esperar seus banhos demorados e partiam sem a sua
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presença. Observava cada detalhe de sua solidão por aquele banheiro imundo, pensando em terlhe o mais breve possível. Afastar-lhe daquele colégio horrendo que me ofendia por eu ser um
gênio, diferente dos menos providos de inteligência do que eu.
Mamãe tinha ido a uma viagem de três dias por questões trabalhistas e nos deixou a sós,
aproveitando nosso relacionamento lindo e maravilhoso.
Esvaziei seu corpo do sangue impuro; escalpelei e retirei delicadamente sua pele; deixandote em músculos sob meu lençol, tão linda e tão verdadeira! Descolei suas pálpebras, abrindo a
janela das almas — que são seus lindos olhos — para avistar as belezas do outro mundo, e
tornando-te fixa em minha visão. Abri teu nariz cuidadosamente para não danificar nenhuma
parte do meu amor; e limpei teu crânio com tanto cuidado, cozinhando-o e liberando-o dos
pensamentos do mal. Enchi toda a sua derme com serragem da mais bela madeira que achei —
infelizmente lamento em não ter sido eu a cortar este tronco que te preenche, por não ter força
suficiente e habilidade de marcenaria — compactando-a tão incrivelmente em seu interior!
Costurei todos os seus segmentos e curvas, com uma linha tão fina que era imperceptível no seu
tom! Ah, meu amor, ajeitei-te do jeito que está agora, mas pequei em um momento definitivo de
nosso envolvimento. Não consegui trocar seus olhos por outros, deixando os azuis reluzentes
sendo os seus e somente seus, pois são únicos no mundo e não haveria outros que pudessem
dar-te incrível vida, como agora.
Você ficou tão mais linda do que já era, Anne, tanto, que chorei emocionado quando deitei
ao teu lado, em nossas núpcias. O tempo passou tão rápido que não percebi o retorno de
mamãe. Seria perfeito minha Anne, porém sua sogra, adentrou em meu quarto no instante de
nosso primeiro contato físico, e cá estou, longe de ti.
Eu concluía em pensamento que as pessoas não entenderiam: meu amor. E nunca o
entenderão. Tratam-me como louco, insano, mas, a insanidade que cometi foi amar-te tão
maravilhosamente, que tive de te deixar por este sentimento de quatro letras! Como sofro, longe
de ti! As horas tornam-se martírios sem sua presença e seu toque frio para me acalentar. Ah
Anne! Soube que te levaram para o jazigo de sua família, trancando-a abaixo de sete palmos de
terra, poluindo-te com as almas do inferno que ficam a espreita de uma pureza como a tua!
Como sofro!
Nós tínhamos tanto para conversar, compartilhar e vivenciar! Quando finalmente
estávamos nos aproximando além do que a humanidade pode entender, tiraram-na de mim,
para colocar-lhe em um buraco no chão! Não aceitei isto e, não suficiente, tomaram-me por
monstro e assassino, obrigando-me a sair de nosso lar.
Agora, estou aqui, em um fim de mundo, escondido do ódio dos homens que colocaram
minha cabeça a prêmio. Sinto tanto por ter lhe deixado para a solidão e o sofrimento sozinha,
em um lugar escuro!
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Espero ansiosamente o momento em que possamos estar juntos na eternidade dos dias,
meu amor. Não poderei manifestar-me muito para evitar suspeitas e não prejudica-la. Almejava
apenas, poder explicar detalhadamente a obra prima que você se tornou em minhas mãos e o
exemplo de mulher que seria!
Enquanto a humanidade ter por loucos os que amam, nós estaremos separados. Porém,
sempre no coração um do outro.
Com amor,
H. H.
DESTINATÁRIO
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BARBACENA
JAZIGO 23, QUADRA L, JARDIM DAS MARGARIDAS
ANNE WILSON SILVA
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A Ceifadora
C. B. Kaihatsu
Glamorgan, 18 de Agosto de 1607

Caro Conde de Glamorgan,
Em primeiro lugar, gostaria de lhe dizer para não se assustar ao não achar nome ou endereço do
remetente, esta carta não chegou a sua casa de modo convencional.
Sim, é sangue e não tinta vermelha. Não me julgue mal. Era a única coisa que tinha para escrever. Na
verdade, tenho bastante! Então aproveito para usar com a pena no lugar do nanquim. Você deve estar se
perguntando se é meu sangue. Não é meu. É do meu último destinatário, ou melhor, destinatária, era uma
mulher.
Se eu fosse você, leria até o final. Tudo o que aqui está escrito é de grande interesse seu. Irá entender
quando chegar ao final. Por ora, só peço que seja paciente e me acompanhe.
Simon Ward, ou deveria chamá-lo de George Phillips, o Conde de Glamorgan?
Surpreso por eu saber o seu segredo? Hoje, vocês são conhecidos por outros nomes, mas ao longo dos
séculos eu procurei cada um de vocês. Persegui toda a sua linhagem! Simon, você é o último Ward vivo.
Pensou mesmo que não seria cobrada a pena dos crimes que você e seus antepassados cometeram ao
longo da história?
Assassinatos, saques, estupros e golpes. Este é o legado da família Ward. Mãos sujas com sangue de
inocentes! Almas maculadas com tudo o que há de pior! Déspotas! Vis! Cruéis! Demônios encarnados!
Estes são os Ward!
Ah! Posso adivinhar o que está pensando neste momento! Que não é o único a carregar esse sangue
amaldiçoado! Ledo engano, caro amigo! A criança que sua jovem esposa carrega no ventre já está morta. Eu
levei o pequeno ontem. Sim. Era um menino. Não podia deixá-lo propagar as maldades da família Ward.
Esse é o único que foi puro. Terá destino melhor. Quanto a você, uma eternidade de dor e sofrimento lhe
espera.
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Aposto que está a pensar como sei de tudo isso. Eu sei tudo sobre todas as coisas, Simon. Suponho que
não haja problema chamar o falso conde por seu pré-nome. Já nos sinto tão íntimos.
Aproveite suas últimas horas com sabedoria. Você pôde até ter conseguido me enganar por algum
tempo, mas nenhuma viva alma consegue fugir de mim.
Irei ao seu encontro à meia-noite, minha hora favorita. Quando ouvir o badalar dos sinos, espere-me
tranquilo. Não resista. Torne isso mais fácil para si mesmo.
Sentirá nos lábios o último beijo em vida, esta lhe deixará num sopro.
Peço que não suplique. É patético e isso não funciona. Até hoje nenhum Ward fez isso. Tenha
dignidade pelo menos na hora de desencarnar.
Eu tenho muitas faces, mas não se preocupe! Você irá me reconhecer quando eu chegar para o nosso
derradeiro encontro.

Até breve!
A Ceifadora de Vidas

PS: Não adianta gastar as últimas horas pedindo perdão por uma vida inteira de pecados. Acredite,
isso não diminuirá sua pena!
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A Caveira de Vampiro
Camile Freitas
Port Angeles, 13 de abril de 2017
Querida Margô
Encontrei uma história de terror bastante assustadora, como você havia pedido na carta
anterior. Então lá vamos nós.
Existia um homem chamado Taylor, que era pai de três meninas, seus nomes eram
Kathryn, Bella e Nora, elas eram ótimas filhas, exceto por Nora, que era um pouco rebelde.
Taylor estava sempre procurando uma maneira de acabar com sua rebeldia. Em uma de suas
muitas viagens a trabalho, ele encontrou um utensílio raro, que era uma caveira de vampiro, e
de acordo com a vendedora, poderia resolver um problema, mas de uma maneira amaldiçoada.
Assim sendo, ele levou a caveira para casa, crendo que conseguiria ao menos diminuir a
rebeldia de Nora. No momento em que chegou da viagem, colocou a caveira em cima da lareira, e
chamou as três filhas. Quando estavam os quatro na sala, em frente à lareira, ele falou:
— Na minha viagem, encontrei uma coisa muito interessante.
— O quê, pai? —Indagaram Bella e Kathryn em uníssono.
— Uma caveira de vampiro. Caso vocês me desobedeçam, ela cuidará da punição. — Ele
explicou, apontando para a caveira.
Bella e Kathryn tremeram só de pensar no que aquela caveira de vampiro poderia causar,
mas Nora apenas rolou os olhos e perguntou:
— Já que deu seu aviso super aterrorizador, posso me retirar?
— Claro, mas tenha cuidado, ela é amaldiçoada. — Ele avisou.
Nora não deu a mínima, mas suas irmãs não dormiam à noite com medo.
Ela não parou com sua rebeldia. Uma noite, quando chegou de uma festa que tinha ido
sem a permissão de seu pai, ela viu a caveira em cima da sua escrivaninha. Então levou-a de
volta para a lareira, pensando que foi seu pai que a havia deixado lá, para assustar ela. Quando
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voltou para o seu quarto, lá estava ela, como se Nora não a tivesse levado para a lareira.
Novamente ela deixou a caveira na lareira, voltou correndo para o quarto, trancou a porta e foi
dormir.
Logo quando acordou, notou que a caveira estava ao seu lado na cama.
Cheia de pânico, vestiu a roupa e sem nem tomar o café da manhã, saiu para a rua.
Começou a andar sem rumo pela cidade. Quando se deu conta, havia um cara ao seu lado, tinha
cabelos pretos, olhos verdes, era musculoso e branco como um papel.
Nora tomou um susto e pensou logo na caveira, mas percebeu que nem tudo poderia ser
maldição daquela coisa.
O nome dele era Trevor, conversaram até o anoitecer, depois ela o convidou para a sua
casa. Quando chegaram lá, ela sentiu um pouco de medo, não viu a caveira em cima da lareira,
nem em seu quarto, aí resolveu esquecer o assunto e ficar com Trevor.
Ela percebeu que todas as vezes que ele ia lá, a caveira sumia. Tornaram-se namorados,
não era nem tanto por ela gostar dele, e sim do sumiço da caveira na presença dele.
Eles sempre passavam o dia todo juntos, só se separavam tarde da noite, pois não dormiam
na mesma casa. Mas houve um dia em que Taylor viajou, e Nora foi obrigada a ficar na
companhia da caveira, que ainda ficava aparecendo de repente perto dela.
Então o que restava era dormir. Acordou com o toque do telefone, atendeu, e era a mãe de
uma amiga sua, dando a notícia de que suas amigas haviam morrido num acidente de carro.
O mais estranho, foi que os corpos tinham pouco sangue, como se alguém tivesse tirado
tudo. Mas o que Nora podia fazer era ficar de luto, pela as vidas perdidas de suas amigas.
Ela passou o resto da semana trancada no seu quarto, na companhia da caveira, pois no
momento preferia a dela do que a de Trevor. De repente ouviu uma voz rouca e endemoniada,
falando:
— Tudo o que está acontecendo e que vai acontecer é culpa sua, por você não ter
acreditado na minha capacidade, agora sofra as consequências.
— Você fala? Espera aí, você tá causando a morte das minhas amigas, por eu não ter
acreditado nos seus poderes? — Nora indagou, gritando.
— Você ainda vai passar por muitas coisas. —Ele explicou, com aquela voz estranha.
— Mas... — Então ela desapareceu.
Aconteceu tudo muito rápido. A porta voou longe, e apareceu Trevor, seus dentes estavam
grandes como os da caveira de vampiro, sua roupa estava toda suja de sangue.
— Sua linda família já era, simplesmente por causa da sua teimosia, e agora é a sua vez.
Ah, antes que eu me esqueça, suas amigas: fui eu que as matou, bebi todo o sangue delas e da
sua família também. E eu sou a caveira. — Ele falou na mesma voz endemoniada, e se
aproximando dela com os dentes à mostra.
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— Mas como isso pode ser possível? Você é meu namorado, não um vampiro. — Nora
gritou.
Não teve sua explicação, pois Trevor avançou e matou-a, e quando terminou de beber todo
o seu sangue, deixou seu corpo lá, inerte, frio.
Pronto, essa foi a história. Se você tiver alguma caveira em sua casa, jogue-a fora para não
correr esse perigo.
Atenciosamente Camile.
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A Carta de Sangue
Clarck Duque
Cortei-me à navalhada. O sangue brota-me do pulso esquerdo, escorre pela mão, pinga dos
dedos, desce pela perna e molha o chão da hospedaria. Redijo com a destra. Meu sangue está no
cálamo. Breve tem de ser a pena. Já grande poça começa a formar-se e espalha-se lentamente
pelo chão. Quem tiver ouvidos ouça: o Diabo inspirou-me as más ações. Ele é a causa de toda
essa calamidade. Eu tinha uma vida harmoniosa, de prazer e paz. Vivendo em grande opulência
na casa de meu pai, comendo bem, e bebendo melhor, eu escapava às batalhas da vida, fruindo
a ventura dos desocupados. Por isso meu pai, sempre a cuidar dos interesses da família,
aborrecido do ócio em que eu me encontrava, arrumou-me emprego na clínica. Eu passei no
vestibular e conheci Maria Helena, na faculdade de medicina da UFRJ. Sentimos uma doce
afeição um pelo outro e começamos a namorar. Tudo ia bem, até eu começar a sofrer de insônia.
O Príncipe das Sombras mandava-me os sonhos desonestos, cheios de palavras de mentira, e eu
despertava ouvindo o som da minha própria voz. Estranhos sentimentos abalavam meus nervos,
e como esses casos tornaram-se recorrentes, meus pais me internaram num hospital
psiquiátrico. As idéias de possessão demoníaca tornavam minha vida um pesadelo contínuo, o
peso de um terror crescente descia sobre mim como um choque, mas os doutores só falavam em
modismos da medicina, como o transtorno afetivo bipolar. Eu vi diminuídas as minhas redes
sociais, ninguém mais me respondia no Orkut, e de uma hora pra outra, Maria Helena terminou
comigo. Gosto de outro, ela disse. Quero terminar. Ao ouvir estas palavras, o coração subiu-me
na garganta, sufocando-me. Acabou o amor, pensei, isso aqui vai virar o inferno. Pensamentos
que, agora sei, fizeram voltar para mim os olhos do Belzebu. Tornei-me um doido sem lei, com
indomável disposição para o vício. E o álcool me dava alma de fogo. Mais vinho, menos juízo, e
eu fui pras drogas pesadas. Em minha busca por estados alterados de consciência, conheci uma
igreja que misturava elementos de umbanda com espiritismo, e cultuava um chá de raiz
indígena, uma estranha beberagem de efeito alucinógeno que, disseram-me, seria uma forma de
atingir o autoconhecimento. Pois havia nessa comunidade um rapaz chamado Diogo Romão, que
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falava aos outros como que inspirado por um poder superior. Que onda que dá isso?, pergunteilhe. Numa voz baixa e musical, ele disse: Nos bandidos é a fuga. Nas crianças é o divertimento.
Nos pobres é a extravagância. Nos artistas é a liberação. Ouvi com muita atenção essas palavras,
depois bebi o chá. Então comecei a ficar chapado, seriamente chapado. Faltava-me a consciência
do meu próprio valor, que o chá proporcionou-me com toda a exaltação da minha personalidade.
Passei a bebê-lo sempre que podia. Mas assim como à intensa atividade muscular segue-se
grande relaxamento e preguiça, assim a euforia provocada pelo chá intercalava-se com períodos
de indolência e mal-estar. Eu tinha alterações emocionais que iam do êxtase ao desespero, e os
períodos de sobriedade alternados com delírios e alucinações acabaram por desfigurar-me
completamente. Eu tinha pra mim que a Verdade estava no chá, e segui a religião por acreditar
que ela me mostraria o caminho que me levaria a mim mesmo. Mas o Diabo estava no chá. E
falava à minha alma de modo calmo, numa voz bem suave: Espírito infeliz. Não pode o homem
ser dirigido pela mulher. Dê tratos à imaginação, invente um plano de morte. E como mudaram
minhas idéias ao sopro dessa divindade. No início eu tentava negá-la. Apertava os olhos com os
dedos, tentando manter a mente firme. Mas sua voz era tão sedutora que tomava aos meus
ouvidos um caráter divino. O assassinato não foi apenas a loucura de um momento. Foi tudo
premeditado, e as vozes deram-me segurança íntima de procedimento. Minha vontade estava
domada e Maria Helena tornara-se para mim a própria figura da bruxa. Tinha um só
pensamento e um só desejo: matá-la. Teria minha vergonha curada no espetáculo da morte.
Uma noite velha fui até o mar. A lua estava cheia sobre a Praia Vermelha. Forte cheiro de
enxofre espalhou-se no ar e o Bruxo do Inferno me fez cair na insensibilidade; faltou-me o solo
nos pés, eu deitei na areia e principiou-se meu sonho. Formaram-se nuvens e espalharam-se
lentamente por todo o céu; e de uma nuvem o Satã fez um fantasma de mulher, e desfez a
imagem com um sopro. E para incitar-me, disse-me essas palavras aladas: Vai haver um
blecaute amanhã. Maria da Penha nenhuma vai te segurar. E assim, no dia 10 de Novembro de
2009, o Diabo escureceu a Cidade. Eu passei de carro onde ela trabalhava e ofereci-lhe uma
carona até em casa. Ela estava cheia de terror, com medo de ser assaltada. A calma racional que
eu aparentava. Cortei o cabelo, fiz a barba, disse que aceitara Jesus, que estava escuro e que a
levaria até em casa. Ela aceitou. Mas eu a levei para o Parque Mendanha. Porque me trouxe até
aqui? Me leva de volta agora!, ela disse. Volta comigo, eu disse, volta comigo senão vou me
matar. Nem se você aceitar Jesus eu volto com você, ela disse. Gosto de outro. Estou noiva. Ao
ouvir essas palavras, meu coração fraquejou, mas o Tinhoso soprou-me as seguintes palavras:
Quem ama, mata. Puxei minha faca do bolso e disse: Então não se casará com mais ninguém!
Apavorada, ela desceu do carro e saiu correndo. Mas o Diabo deu-me força desmedida, meu
coração acelerou-se, a ira subiu-me à cabeça de modo terrível. Eu caí sobre ela e comecei a
espancá-la, e seus gritos subiram aos céus, sem que ninguém pudesse ouvi-la. Sufocada num
soluçar convulso, ela implorou misericórdia: Para pelo amor de Deus! Eu estou grávida! Mas já
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meu coração era de ferro e contra ela fervia de raiva. Agarrei-a pelos cabelos e enrolei nas mãos
uma trança. Ela arrastava em baixo os pés, em cima as mãos queriam se soltar. E o Anjo Caído
disse-me as seguintes palavras: Vamos! Quero cruel mutilação física! Derramamento de sangue!
Lambão de golpes e pancadaria! O Diabo deu-me indômita coragem e espetei-lhe primeiro o
fígado. Ela soltou um grito profundo e horripilante. Entalei-a entre meus joelhos, curvei-lhe a
cabeça para trás, ergui a faca e cortei-lhe a garganta, fazendo cair sobre a terra uma orvalhada
de sangue. A mulher estrebuchou no pó, soltou ainda um gemido de dor e despediu-se da vida.
E o Diabo altamente se alegrou, pois assim como Ele queria, os sons do terror cortaram a noite,
e porque não deixava de repetir: Anda, fere, mata! Uma espuma de raia refervia-me entre os
dentes, e se eu pudesse eu matava mil! Mil! Mil! Depois que ela morreu, fiquei um tempo
vagando por lá, com os olhos em fogo e as mãos cobertas de sangue, no êxtase dos homens
maus e da gente perversa. Mas foi então que vi na faca o reflexo do ódio, toda a raiva da
destruição, e senti renovar-se meu amor por ela. Senti-me o pior homem que veio à luz em
qualquer época, depois de tê-la matado. Lembrei-me de como ela era bonita e muito limpa e
então chorei, abracei-a e comecei a chorar; honra que aos mortos cabe. Como ajuntaram moscas
e adejaram em torno do vermelho sangue, ocorreu-me o que faria com o corpo. Eu quis enterrála, mas o Diabo saiu-se com esse absurdo macabro: Não, imbecil! Queime o corpo. Verás como
arde o cadáver com muita facilidade e faz subir aos céus o fumo gorduroso. Crasso odor
tresandará aos céus esta noite, sufocando seu antigo Deus nas espirais de fumo. Eu reuni as
chamas e juntei as faíscas. E o incêndio lavrou no cadáver. E subiu aos céus a gordurosa
fumarada que ofuscou Jesus Cristo. O homem é fogo, a mulher estopa: vem o Diabo e sopra!,
disse o Cramulhano, e deu estrondosa gargalhada. Quando acabei de queimá-la, o dia
amanheceu, entre um clarão dourado. Eu fugi pra não ser preso em flagrante, e como ninguém
pode estar sempre, sem cessar, a arder em fúria, dormi o restante da manhã nesta hospedaria,
recuperando-me da exaustão provocada pelo crime. Quando acordei, lavei-me o sangue das
mãos, revolvendo na mente a lembrança do assassinato. Eu estava aturdido, desolado em meu
coração, mas para minha surpresa não ouvia mais as vozes. Depois de muito tempo estava
sóbrio, numa nova sobriedade de espírito. Eu tive uma queda súbita na realidade e refiz todos os
meus passos. Forçado por misterioso e indomável desejo de matar, cometi assassinato.
Seqüestrei minha ex e a matei; eu, que fui feito para o amor, fiz cair sobre ela essa calamidade
tremenda. Eu era carne para o manicômio, tinha a mente suscetível a fantasias perigosas,
bebidas e drogas poderosas acabaram com minha sensibilidade moral. Isso pode ter facilitado o
encanto obsessivo, porque o Satanás era senhor dos meus pensamentos, tinha todo o controle
sobre meu humor e minhas ações. Declaro, portanto, que segui Lúcifer nas suas maquinações,
tramas e planos, porque esta maldita divindade me escravizava. A lembrança do crime
assombrava-me a alma e decidi que nem mais um minuto permaneceria sob a influência do mal,
repetindo a história da minha vergonha. Tentando afastar a força maligna e hostil que se voltara
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contra mim, conclui que só havia uma maneira: suicídio. Então olhei pro chão, cerrei meus
punhos e cortei-me à navalhada. Uma dor profunda feriu-me o pulso e meu coração desfaleceu
dentro de mim. Agora meu sangue está convertido, confinado em palavras. O sangue nunca é
estéril. Penso em reconciliar-me, talvez, com Deus, escrevendo pra Ele esta carta com meu
próprio sangue, deixando este mistério angustiante no papel, com um rastro de sangue e lume.
Horror! Horror! Estou tomado de horror! Se alguém estiver lendo isto, pare a leitura agora e
queime esta carta. Buscava, com esta nota de suicídio, a paz que vive nos túmulos. Mas acabo
de ouvir o Capeta, dizendo: Maldito será quem ler esta carta até o fim! A Carta de Sangue é
minha! Eu sou o mestre de enredo aqui. Gotas de sangue redentor. Muito esperto. Assim Ele
disse, e um calafrio percorreu-me o osso. Agora entendo: todos os caminhos me levam até o
inferno. O Encôsto disse ainda uma última coisa: Quando tua alma for lançada no fogo do
inferno, em meio ao siroco dos tormentos, abater-te-á teu orgulho. Vou esquartejá-lo com toda a
perícia; esmagar-lhe os intestinos e fazer teu sangue ferver; pôr-lhe insaciável abutre preso ao
peito, rasgando e devorando sem cessar as tuas entranhas para todo o sempre. Receberás o
justo castigo pelo teu crime, assistindo à morte viva da tua alma. Assim Ele se pronunciou,
fazendo ressoar o chão embaixo dos meus pés, e senti um medo da morte como nunca sentira
até então. Terrível pesar me punge o coração. Vou morrer em poucos minutos e serei lançado
nas profundezas da dor, onde aguardam-me os secretos horrores do Inferno. Despeço-me da
vida com o sentimento de remorso pelo brutal assassinato cometido. Perdi muito sangue. A vida
vai-se esvaindo do meu corpo alquebrado. A ferida parece-me tão lastimosa e feia; negra, roxa,
amarelada... Chegou a Hora. Sinto que o tempo parou e que esse instante se destaca do mundo.
Estou vendo as sombras dos mortos. Ah, se pudesse levantar e caminhar... mas... a ferida dói
tanto... A noite se fecha mais e mais sobre meus olhos. Mais um pouco e vou dormir. Escreverei
até esgotar minhas for
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Mensagem a Pedro, o

Eremita

Davi M Gonzales

A Pedro, O Eremita, consagrado ao serviço de Sua Santidade Urbano II, pontífice da Santa
Sé. No ano da Graça de Nosso Senhor de 1096, em Constantinopla.
Piedoso homem, que a graça de Nosso Senhor permeie os teus dias com compaixão e
virtude, e que a esperança de tuas ações jamais repouse sobre as recompensas humanas. Meu
querido irmão na fé, rogo-lhe que creias em tudo o quanto aqui relatarei, para que as palavras
deste vosso servo não se tornem apenas plumas lançadas à vastidão do deserto, onde homem
algum jamais se atreverá a resgatá-las.
Como bem sabes, o nobre cavalheiro destacado para nossa escolta, Sir Guautério SemHaveres, cumpriu a palavra que fora empenhada, conduzindo-nos em segurança e rapidez por
abismos e florestas, onde a Morte, impetuosa e desleal, espreita a qualquer ser vivente. Poucos
foram entre os nossos, os que se perderam nesta jornada e, certamente, estes serão
recompensados na Glória Eterna, pois, generosa foi a Santa Madre Igreja em suas Indulgências,
nunca desamparando os verdadeiramente penitentes.
Como há de conhecer, humilde irmão, o Final dos Tempos não tardará, porquanto devemos
concentrar todos os nossos esforços na libertação da Terra Santa, na certeza de que haveremos
de ser conduzidos para a glória de Nosso Senhor, sempre ao largo dos infiéis que hoje profanam
o Solo Sagrado. Nossa modesta peregrinação será bem-vinda por ocasião do Novo Reino e a
exaustão que hoje nos acomete, se desvanecerá no regaço Eterno. Por hora, sejamos bravos e
pacientes. A exemplo de São Jorge da Capadócia, empunhemos sem temor a cruz vermelha,
símbolo de nossa Guerra Santa e não temamos o inimigo, por mais poderoso que se apresente.
Caridoso irmão, digo-lhe que em meados de agosto, fizemo-nos no rumo da antiga Bizâncio,
onde, assim que chegamos, recebemos acolhida de seu Magnânimo Imperador, Aleixo I
Comneno. Atrevo-me a dizer que em mil anos não haverá palavras para descrever a majestade de
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Constantinopla, cidade extraordinária, onde seus palácios e parques rivalizam apenas com os
templos dedicados ao serviço do Senhor. O Imperador Aleixo, em sua sabedoria de estrategista,
não nos ofereceu escolta, preferindo aguardar as tropas de Godofredo de Bulhão, com as quais
deveria unir forças para o cerco a Jerusalém. Assim, incitou-nos ao embate contra as muralhas
de Nicéia, cidade infestada pelos árabes e sarracenos — um adversário mais adequado ao nosso
escasso poderio, mas que nos traria futura vantagem tática na reconquista da Terra Santa.
Poucos de nós eram os que haviam pegado em armas em outras ocasiões. Um exército
constituído de camponeses pobres e maltrapilhos, decididos a entregar a vida pela causa da
Guerra Santa. À exceção de alguns poucos aríetes improvisados, não possuíamos sequer as
máquinas de guerra necessárias para transpor o imponente obstáculo a nossa frente. A cada
aproximação, as saraivadas de setas e o derrame de azeite em ebulição, tratavam de manter os
nossos homens afastados das gigantescas muralhas. Apesar das avarias quase imperceptíveis na
fortaleza, atacamos bravamente ao longo das três primeiras semanas, levados pela convicção de
que Deus estaria do nosso lado e faria cair o inimigo, mesmo que toda a razão e entendimento
propusessem o contrário.
Ao fim da terceira semana do cerco a Nicéia, nossa vontade fraquejou diante de um novo e
poderoso inimigo: muitos dos nossos foram acometidos pela Peste. Bulbos negros de sangue e
pus acumularam-se sob as axilas e virilhas daqueles homens infelizes, e a febre alta
rapidamente corroeu suas vidas. Muitos clamaram pelo Senhor, que ainda assim fez recair sobre
eles a desgraça, extirpando dentre nós aqueles considerados impuros. Então, os homens
sentiram pavor diante da Peste e difícil foi conciliar os que estariam dispostos a sepultar os
tantos mortos, concedendo-lhes o privilégio de um enterro cristão. O lugar emanava a carnificina
e podridão e já não havia víveres com os quais se pudesse alimentar os soldados.
A fortaleza sob o domínio dos infiéis parecia inexpugnável. Todos os nossos esforços foram
inúteis e o exército, combalido, finalmente deu-se por vencido e preparava, humilhado, a sua
retirada. E foi nesse ínterim que recebemos a terrível notícia, vinda de um batedor que vigiava o
lado leste da cidade de Nicéia. O homem cavalgara por todo o dia e quase fora vencido pelo calor
do deserto. Avisou-nos de uma patrulha de soldados, certamente com mais de dois mil homens,
enviada pelo Sultão turco Kilij Arslan, para defender Nicéia. Fortemente armados com suas
adagas reluzentes e cavalos velozes, não teriam dificuldade em subjugar um pequeno e
enfraquecido grupo como o nosso, remanescentes humilhados de uma batalha contra o deserto,
a fome e a Peste. Como bem sabes, os turcos não fazem prisioneiros e seríamos todos
decapitados impiedosamente.
Nossos algozes chegariam pela manhã e fugir não era uma opção, pois seríamos facilmente
encontrados e massacrados, já que o deserto não possui esconderijos. Naquela tarde, saí
desconsolado para a imensidão árida do deserto, afastando-me do acampamento mais que o
recomendável. Orava ao Senhor pelas almas daqueles homens e também por suas famílias,
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abandonadas pela causa, nossa tão sonhada libertação da Terra Santa. E foi naquela tarde
sufocante do mês de setembro que vi pela primeira vez os Anjos, enviados pelo Senhor.
Primeiro avistei a Carruagem de Fogo, pairando sobre o ar, flutuando e emanando uma
chama que possuía a claridade de pelo menos 7 mil candeeiros. Um fogo estranho, fátuo,
espectral e que encerrava em si todas as diversas cores do arco-íris. Creia-me, piedoso irmão,
mil anos ainda eu viveria antes que novamente pudesse presenciar tão extraordinária visão.
Muito já havia ouvido sobre as aparições das Carruagens de Fogo, mas jamais poderia supor a
sua tão extravagante grandiosidade. Ela desceu lentamente, sem ruído, repousando sobre a
poeira do deserto, revelando seu perfil contra a luz do poente.
Dois Anjos do Senhor imediatamente deixaram a carruagem e fizeram-se na minha direção,
de forma lenta e resoluta. Prostrei-me de joelhos e eles sinalizaram a fim de que me pusesse em
pé. Os Anjos eram pequenos, a semelhança de anões. Não pude identificar a existência de asas,
a menos que estivessem escondidas sob a pele acinzentada. Seus olhos eram enormes e negros e
não possuíam pálpebras e sobrancelhas, tampouco orelhas ou nariz. Seus corpos eram esguios e
nas mãos traziam apenas quatro dedos, longos e delgados. A cabeça era ovalada e sem cabelos, e
a boca pequena em relação às faces, com lábios quase imperceptíveis. Essa boca não falava
palavras. Não obstante, eu podia ouvi-las em minha mente e a voz era retumbante como mil
trovões.
Proferiram palavras que não pude compreender, acerca de outros orbes distantes e uma
aliança a ser cumprida, entre eles e a nossa raça. O pacto proposto foi simples: destruiriam
nossos inimigos em troca da minha semente.
Em nenhum momento pensei em resistir. Uma vez selado o acordo, os Anjos pediram que
eu adentrasse a fantástica carruagem e me instalaram em um cômodo vazio e frio. Despi-me de
minhas vestes e me trouxeram uma mulher. Não era formosa esta mulher e também não se
parecia com eles em suas feições e constituição. Era mais alta, esbelta e muito branca. Possuía
nariz e orelhas como qualquer um de nós, mas sua aparência era incomum, diferente de
qualquer dos povos do ocidente ou do oriente. Estava desnuda e seus pelos eram vermelhos
como o fogo. Tinha o corpo coberto por uma espécie de óleo de unção, cujo odor incomum não
pude reconhecer.
Fizemo-nos íntimos e, depois de possuí-la e derramar minha semente sobre seu ventre alvo,
deixei a carruagem, que imediatamente alçou-se para o céu escuro do deserto, misturando-se às
outras estrelas.
Só voltei a ver a Carruagem de Fogo na manhã seguinte, causando destruição e morte ao
exército dos infiéis, contra a qual foram inúteis suas adagas reluzentes e seus cavalos velozes. O
poder veio do céu na forma de raios violentos e fogo, que fulminou o exército turco como se
insetos fossem. O muro da fortaleza foi feito em pedaços pela força de um único raio e, diante da
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potestade que Anjos do Senhor exibiram, os captores de Nicéia não ofereceram resistência,
fugindo para a imensidão do deserto, temerosos por suas vidas.
Tão logo os homens de Godofredo de Bulhão chegaram ao lugar, fiz-me volver à
Constantinopla, onde ainda me recupero de todas essas aventuras.
Santo homem, que estas minhas palavras não sejam lançadas ao vento, mas possam servir
de consolo àqueles que empenham suas vidas na reconquista da Terra Santa. Dizei a todos os
irmãos que a ira dos Céus recairá sobre as cabeças dos infiéis e que logo chegará o tempo em
que a Santa Jerusalém pertencerá novamente aos cristãos. Somente neste dia nossa
peregrinação será respeitada e acatada por todos os povos.
Aguardai na fé e com temperança, pois este tempo não tardará. Assim me foi revelado pelos
Anjos do Senhor.
São todas essas coisas o que tem a manifestar este vosso humilde irmão em Cristo, Nosso
Senhor,
Boemundo de Taranto
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O Impostor
Diego Mendonça
Escrevo esta carta para quem quer que consiga ler. Estou com medo. Não tenho mais a
quem recorrer. Todas as pessoas em quem pensei que pudessem me ajudar, não estavam
dispostas; ou não acreditaram em mim, ou eram O IMPOSTOR. Ah, não, meu Deus, eu estou
ficando louco. Penso que até quem lerá este texto possa ser ele, penso que ele estará em deleite
rindo e notando em como me destruiu psicologicamente. Espero que você não seja O IMPOSTOR.
Espero mesmo. Não seja leviano, estou falando sério! O IMPOSTOR pode ser qualquer pessoa,
qualquer um que o rodeia. Eu não sei quem ele é, ou “o que” ele é. Não sei nem se é um “ele”. Só
sei que O IMPOSTOR não é alguém desse mundo. É um monstro; um monstro sem faces, melhor
dizendo, de mil faces. Ele assume a forma de qualquer pessoa, independentemente de altura, cor
de pele, mesmo cor de olho e cabelo. É, eu sei, parece loucura. Parece, mas eu juro, não é.
Se minhas mãos pararem de tremer, vou contar como tudo começou...
A primeira vez que reparei na existência do IMPOSTOR fora quando eu era criança e vi
meus pais se esgoelando um para com o outro. Berros sobre berros, coisa anormal para eles,
pois bem, imaginem só, um casal que se amava tanto, estar brigando a ponto de minha mãe
estar arremessando pratos e talheres contra meu pai. Minha mãe era uma mulher doce e gentil e
meu pai, um homem sério e sereno, obviamente estranhei. Me meti no meio da confusão,
chorando, claro, eu era apenas um garotinho de 10 anos de idade. Queria saber o porquê de
aquilo ocorrer. Minha mãe estava se debulhando em lágrimas e meu pai (descabelado e de olhos
estalados em pânico) insistia em dizer que era armação, que ele não havia feito nada do que tais
fotos mostravam. Mas as fotos espalhadas pela sala diziam o contrário —— na foto ele estava
entrando em um motel com uma prostituta, uma mulher de cabelos louros e roupas
demasiadamente pequenas. Ali, na imagem, meu pai ria; ria um riso quase diabólico, algo
absurdo para um ser humano, um riso que demonstrava que ele apreciava muito o que estava a
fazer. Eu quando vi as fotos, apesar de jovem, entendi na hora o que a cena representava. Chorei
também. Minha mãe disse mais meia-dúzia de palavras para ele (algo como “acabou”, “vá
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embora para a casa de sua mãe porque aqui eu não te quero mais”), ela me puxou pelo braço,
me levou até o carro e então zanzamos pela cidade até que o tempo de meu pai ter feito as malas
desse por suficiente. Mas quando voltamos, o que já era ruim, piorou. Ele estava MORTO. Uma
corda no pescoço, um cadáver pendurado no meio da sala. Ele não aguentou a tristeza. Hoje
penso que meu velho era alguém depressivo e eu não percebia na época, o golpe foi demais para
ele. Lágrimas vieram aos meus olhos agora. Oh, perdão pai. Sinto que errei com você. Pensei que
você era realmente um traidor. Se eu soubesse na época que era obra do IMPOSTOR, eu teria
ficado ao seu lado, eu teria sido o seu pilar. Pelo que sei, essa provavelmente fora a primeira
aparição do IMPOSTOR em minha vida. Claro, hoje percebo que isto só podia ter sido obra dele,
mas na época, quando detectei algo realmente estranho, fora na vez seguinte.
A segunda aparição (de acordo com o que vejo agora) fora quando eu estava no primeiro
ano do ensino médio. Minha primeira namorada de repente ficou sedenta por sexo. Ela gostava,
claro, mas não a todo tempo. Ao dar por mim, estávamos transando no banheiro da escola, na
biblioteca, ou mesmo ela me alisava durante a aula com a carteira do meu lado. Durante dois
dias fora um grude só. Eu era um adolescente depravado, admito, estava adorando aquilo. Que
tipo de homem não iria adorar que sua amada subitamente começasse a desejá-lo mais e mais,
não é? Bem, no começo pensei assim, porém passei a achar que já estava demais. Quando tentei
dar o primeiro chega-pra-lá nela, dizendo para amenizarmos com o sexo excessivo, ela começou
um chororô dizendo que eu não a amava mais, que eu a estava traindo e estava satisfeito
sexualmente porque comia putas aleatórias por aí. Respondi que não era nada disso, era porque
eu tinha medo que alguém nos desse o flagra; seríamos expulsos da escola. “MENTIRA SUA”,
berrou ela. “VOCÊ ME ODEIA”. E saiu correndo melodramaticamente. Fiquei perplexo. Quem faz
uma cena do tipo para o colégio inteiro ver só por causa que eu disse que queria amenizar na
intensidade de um sexo prejudicial? Estranhei, claro. Uma hora mais tarde eu a vi me traindo.
Eu poderia citar as características físicas do homem no qual ela havia escolhido para o ato, mas
isso é indiferente no momento, digo apenas que era um candango da pior laia que se possa
imaginar. E ela sorriu para mim ao notar que eu estava a vendo cometer a atrocidade. Tentei ir
até ela, mas ela fugiu. Fugiu! Pode imaginar como eu me senti vendo tal cena? Nem um minuto
havia se passado e eu recebi uma ligação da minha mãe: “Filho, você tem que ser forte”, dissera
ela. “Lúcia, sua namorada, morreu nessa tarde”. Perguntei como ela estava morta se eu a havia
recém visto e minha mãe respondera que era impossível porque ela fora achada morta na
banheira com os pulsos cortados perto do horário do almoço. Cerca de 4h antes da ligação. Ou
seja, ela havia cabulado aula naquele dia. Eu surtei naquela vez. Meu mundo desabara. Minha
namorada me traíra com um meliante chave-de-cadeia, mas não era ela porque na verdade ela
estava morta? O quê? Como assim? Eu não conseguia entender NADA. Só acreditei mesmo que
era Lúcia, a morta, quando a vi sem a cor da vida no caixão. Aquela sim era ela. Minha ex-sogra
dissera-me no funeral que ela havia cabulado a aula durante dois dias por causa de um
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resfriado forte e que naquela manhã se sentia muito bem e estava louca para ir a aula. Você
pensa: “Ué, mas ela ficou dois dias sem se comunicar com você?”. Eu respondo: Sim, era outra
época. Celulares eram luxos que gente de classe baixa dificilmente teria, internet não existia e
telefone era restringido por nossos pais para que não gastássemos em bobagens. E como eu e ela
morávamos razoavelmente longe um do outro, nos restava aguardar o horário letivo para que
pudéssemos nos ver e matar a saudade. “MAS AQUILO ACONTECEU”, pensava eu. “Porra, eu
havia transado com ela. Era uma IMPOSTORA”, finalmente me dei conta. E parece que depois de
ter me ocorrido isso, eu nunca mais tive sossego. Qualquer um podia ser o IMPOSTOR. Podia ser
jovem ou velho, bebês ou crianças, homens ou mulheres; ele me espreitava. O que ele
queria/quer comigo, eu não sei, mas ele me persegue, e passou a me perseguir mais e mais,
desde então.
A vez seguinte fora com o gerente do Fast-Food no qual eu trabalhava como atendente (meu
primeiro emprego). O gerente fora pego pelo dono do estabelecimento fazendo uma orgia com
várias funcionárias no estoque de comidas. Houve uma gritaria e o tal gerente fora demitido. No
dia seguinte tivemos a notícia de que o homem fora encontrado morto com o cérebro espalhado
no teto. Não me afetou diretamente, mas eu vi um padrão. “Luxúria, suicídio”.
O IMPOSTOR atacou na quarta vez da maneira mais asquerosa em que ele poderia atacar
até então: minha mãe me assediou. Eu já estava com vinte e sete anos e ainda morava com ela;
eu não tinha esposa na época e ela não se envolvera com mais nenhum homem desde o suicídio
de meu pai (que até ali, eu ainda não havia associado com a presença de uma entidade do mal).
Estávamos em casa, num fim de semana chuvoso assistindo filmes e comendo pipoca. O assunto
de ela estar carente surgiu do nada e então a abracei fraternalmente. Disse para ela que eu
sempre estaria ali por minha mãe querida. A mão dela simplesmente deslizou para as minhas
genitálias e começou a mover-se a fim de me excitar. Tomei um susto. “Mãe, o que você está
fazendo?”. Eu sei que você quer, ela disse, e continuou tentando investir naquela coisa absurda.
Tentou beijos e mesmo abocanhar meu membro. Eu estava horrorizado, travado no sofá. Não era
minha mãe. Eu vi o riso. O riso diabólico. Tão diabólico quanto o riso da foto em que vi meu pai
sorrindo para a prostituta. Então eu percebi. Era ele, o IMPOSTOR. “Eu sei que você não é a
minha mãe”, dissera eu para ele. “Você é algum tipo de monstro que toma a forma das pessoas
ao meu redor e então tenta me seduzir. SAIA DE PERTO DE MIM”. E ele riu, riu como um
demônio riria. Porém, nunca demonstrou sua forma real. Saiu pela porta da frente e sumiu na
noite chuvosa de sábado, uivando em gargalhadas. No dia seguinte eu recebi uma ligação
esperada; minha mãe estava morta havia cerca de cinco dias, morta por ingestão demasiada de
remédios. Estava ela em uma pocilga alugada para uma semana, a polícia dissera que o dono
arrombara a porta do quarto porque minha mãe se trancara dentro e ele havia estranhado certo
odor no ar.
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Houve vezes mais que o IMPOSTOR apareceu, porém desde minha mãe, ele sabia que EU
SABIA dele. Tive medo constante de encontrá-lo de novo. Me apaixonei por minha esposa aos 31
anos de idade, ressabiado, pois acreditei que em algum momento ele atacaria na forma dela. Mas
não atacou. Ele entrou na pele de colegas de escritório e investidores; gente que queria fazer de
tudo para transar comigo, daí eu percebia o disfarce e no dia seguinte eu descobria que tais
pessoas haviam se suicidado.
Por onze vezes o IMPOSTOR armou para mim. Com qual finalidade? Disso eu não sei. Mas
ele é real. Tão real quanto esta carta qual escrevo. O IMPOSTOR é um demônio sexual que quer
nos enganar para conseguir alguma coisa em retorno. Ele me enganou com o meu pai, mas lá,
acredito que não era eu o foco dele, e sim minha mãe, ela sim fora enganada. Depois disso ele fez
de tudo para me vencer e não conseguiu. Agora estamos em guerra. Escrevo esta carta porque
estou em desespero. Estou nervoso, estou tremendo. Percebi um pouco antes de começar a
rabiscar nesta folha de papel que eu sei por quem o IMPOSTOR está se passando. E isso é o que
me deixa mais aterrado. Ele está na pele de minha filha de sete anos de idade. Minha filha, oh,
eu não quero nem dizer o que ela insinuou para mim há pouco. Não. Ela é uma menina doce e
gentil. Uma menina meiga e inocente. Ela não faria tal gesto sexual usando a boca para
ninguém, muito menos para o pai. Sim, só pode ser ele. É O IMPOSTOR! Escrevo esta carta
como um possível adeus, porque irei enfrentá-lo; este é o momento derradeiro no qual essa
história se encaminhou. Se ele assumiu a forma de minha filha, então, oh Deus... então ela já
está morta... Estou farto. Meu pai, Lúcia, minha mãe, todos mortos por ele. Não suportarei ver
mais um cadáver, principalmente se for o de minha menininha. Comprei um revólver tempos
atrás para caso este momento chegasse, vejo agora que realmente chegou. E tenho medo, muito
medo. Espero vencer o IMPOSTOR para rasgar esta maldita carta. Deixá-la-ei em meu bolso.
Mas se alguém chegar a ler este meu relato, então saiba que, eu fracassei em vencê-lo.
Assinado: Dênis Fonseca.
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Hell Hitler 1/2
Donnefar Skedar
Arredores de Amapá, 17 de Fevereiro de 1938
Querida Guiomar, saudades!
Escrevo-lhe esta carta em uma situação constrangedora e bastante clandestina, desde
minha chegada a esta mata, perdi a comunicação com a civilização da qual fui treinado para
conviver.
Eles (os Nazis), não permitem que nos comuniquemos com pessoas de qualquer parte do
nosso próprio país. Acredito que recebeu algumas cartas minhas durante esta minha estadia
neste Estado, mas, sabemos que nenhuma das palavras cruas e alegres saíram dessas mãos que
agora lhe escrevem.
Sinto tanto por ter permitido que isso acontecesse conosco, amada Guiomar.
O Governo não nos deu muita escolha quando os Nazistas apareceram em nossa cidade
procurando pelo único pesquisador da Amazônia formado e premiado em todo o Brasil.
Nesta carta posso ser eu mesmo, minha querida, e falar sobre o que realmente acontece
aqui.
Como recebemos suprimentos que vêm da cidade, consegui subornar um dos carregadores
para que essa carta chegue até você em segurança. Ele está no Amapá de passagem, precisa de
dinheiro para deixar a Amazônia e os Nazistas pagam bem qualquer trabalho sujo em nosso
país.
Dessa forma, amada Guiomar, vou lhe dizer tudo o que vi, vivi e ouvi até este momento que
lhe escrevo. Hoje eles estão bebendo, então não virão até minha tenda verificar meus relatórios.
Outro de meus erros, Amor, por favor, não deixe que saibam que você também domina a
língua alemã, finja que não os entende, é melhor, detestaria se recebesse a informação de que
lhe contrataram para ajudar em alguma coisa ligada a essa seita satânica chamada de partido
político alemão.
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Eles são mais do que filhotes de Abaddom, esses Nazistas são o mal em matéria.
Trouxeram jornais estrangeiros junto com as bebidas e mais armas, além dos materiais de
pesquisa, da qual me forçam a continuar com a ameaça de que nunca sairei desta mata e voltar
para teus braços.
Agora, minha amada Guiomar, acredito mais ainda que estes alemães nunca foram à igreja
e de que jamais poderei sentir seu perfume almiscarado ou ter sua pele aveludada sobre meus
braços em nossos momentos íntimos.
Essa expedição não foi para recuperar o corpo de Joseph Greiner que ainda está no mesmo
lugar no Rio Jari, isso foi apenas o que mencionaram nas papeladas do nosso governo.
Passamos pelo tumulo de Joseph Greiner onde todos tivemos que realizar a saudação alemã e
dizer por várias vezes a maldita frase: Heil Hitler. Eles sabiam que meu sangue era puro o
suficiente para a saudação, assim como para essa expedição maldita.
Na mesma noite em que deixamos o tumulo de Joseph Greiner, com a sua suástica, tive a
estupida indelicadeza de questionar para onde estávamos seguindo. E a resposta vinda do líder,
o qual não possui um nome, mas sim uma palavra da qual não conseguirei escrever aqui, cujo
significado para eles é “aquele que floresce com o Sol”, foi justamente a de que estávamos indo
atrás do assassino de Joseph Greiner.
Oh Guiomar, eles são loucos.
Os locais dizem que Joseph Greiner morreu pela maldição da sucuri morta pelo seu grupo
no ano passado. Passo a acreditar que os índios estejam certos. Os deuses também devem odiar
os nazistas.
No começo não entendi o que realmente eles estavam procurando, Joseph Greiner morrera
de malária como pode ser constatado, e a cobra foi morta dias antes disso, então o que nosso
grupo procurava? A resposta veio ao fim do segundo dia após deixarmos o túmulo de Joseph
Greiner.
Guiomar, peço com todo o amor que um dia já lhe fiz sentir por mim, que apenas acredite
em minhas palavras nesta carta. Acredito que não voltarei para seus braços e que quando
receberes esta carta, já estarei morto como o maldito Joseph Greiner e todos esses Abaddom,
mas por favor, acredite em mim.
O mal também vive na Amazônia e acredito que é um pedaço de tudo o que acontece na
nova Alemanha. Felizmente, acredito que o mal que aqui habita não pode sair destas matas,
segundo minha pesquisa até agora, o que aqui habita não pode se locomover de modo algum. É
como os frutos que existem apenas nesta região e não sobrevivem em nenhum outro lugar.
Doce Guiomar, sinto tanto sua falta. Quero lhe encontrar em outra vida tal como naqueles
livros fantásticos que liamos antes do nosso casório.
Falta tempo para me expressar, mesmo com lápis e folhas limpas, não posso me demorar
em mandar que lhe entreguem esta carta.
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Naquele dia em que a mata pareceu mais densa do que todas as que deixamos para trás
nesta excursão, ouvimos sons que os índios já haviam nos alertados.
Os locais disseram que um demônio morava além do Rio Jari e que tudo ao seu redor era
ruim, mas os Nazistas se acham piores ainda e sorriram falando frases alemãs que deduzi serem
do novo dicionário alemão, uma vez que nem mesmo meu tutor saberia traduzir ao pé da letra.
Quando já perdíamos os raios do sol em nossos pés e preparávamos um local para
acampar, o som nos pegou de surpresa fazendo os malditos Nazistas atirarem para todos os
lados.
Fomos pegos de surpresa e para eles, os franceses haviam nos encontrado, mas isso foi
descartado logo que recarregaram as armas. O silencio e os animais feridos pelas balas os
acalmaram e deixaram que entendessem que não havia franceses ali.
Enquanto os soldados verificavam os arredores, montamos nosso mapa que, por sinal, foi
todo remodelado pelos Nazistas. Estávamos traçando uma linha reta após o ponto de partida no
tumulo de Joseph Greiner. Pelo que me lembro, a expedição no ano passado parou pouco depois
da morte de Joseph e o grupo seguiu para o lado oposto de onde estávamos.
Ficamos nervosos com o incidente e com a claridade das fogueiras pudemos nos deixar
levar pela história do local que nos servia de guia naquela mata, o único índio que aceitou
perante a tribo nos acompanhar. Pelo que conheço desta cultura, o chefe da tribo o deixou ciente
de que não seria mais aceito entre os seus.
Ele também não poderá voltar para casa, Guiomar...
O índio nos disse que aquele som era ouvido apenas uma vez por ano e que o deus
daquelas matas gritava para avisar que estava se alimentando e que ninguém deveria se
aproximar de suas terras.
Intrigado, resolvi questionar se aquilo tinha algo com a morte da sucuri e de Joseph
Greiner. O índio, então, me encarou de modo que só posso descrever como “pavor” e respondeu
medonhamente, dizendo que a sucuri e Joseph Greiner não eram nem o começo.
O líder da excursão logo deu instruções para que o índio se calasse e eu, já cansado de
tudo e sem entender mais qual era minha real utilidade nesta excursão, pedi que o mesmo me
deixasse a par da missão.
Com muito custo, ele revelou o que estamos fazendo aqui e junto veio o horror que mudará
seu psicológico, minha amada Guiomar.
Os Nazistas estão fazendo missões pelo mundo todo em busca de artefatos perdidos e
obscuridades que nem mesmo eu sou capaz de imaginar que existam. Um dos artefatos que
procuram pode estar aqui no Brasil, justamente onde estamos. A Amazônia não foi nem um
pouco estudada se comparada com as demais florestas e, segundo os nazistas, esta é
especificamente a única parte do mundo que o artefato em questão, não foi procurado.
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A expedição do ano passado foi apenas para saber como os locais reagiriam com a presença
nazista e para firmar uma aliança com o governo brasileiro. Com a morte de um deles em solo
brasileiro, a Alemanha dispunha de passe livre para esta maldita excursão.
O artefato que buscam é uma espécie de cajado utilizado por um xamã em sabe Deus que
período da humanidade. Não faço ideia de onde ou como souberam sobre o artefato, há um
arqueólogo Nazista em nosso grupo, mas ele não compartilha seus arquivos comigo. Pensei em
vasculhar seus papeis enquanto estivesse fazendo suas necessidades, mas aqui é tudo muito
vigiado e não entendo a forma como ele escreve. A letra é pior do que a minha aqui na carta.
Neste dia, quando alguns pegaram no sono e outros montaram campanha, após o índio
garantir que estávamos seguros, o horror se abateu sobre nós a maioria dos soldados morreram.
Não sei bem o que ou como aconteceu, eu já estava cansado de ler sobre a vegetação local e
havia adormecido, quando algo me trouxe à lucidez e me fez ver claramente um braço voando
para cima da minha mesa. Fiquei parado por segundos, que pareceram, horas vendo o sangue
escuro escorrer nos papeis e logo o som horripilante de antes ecoou em meus ouvidos.
Os gritos e os tiros dos soldados em nada me assustaram, mas o grito da mata me manteve
paralisado mesmo após o índio me jogar no chão para me proteger da chuva de balas.
Quando finalmente tomei o controle de minha mente e corpo, os tiros já haviam cessado e
apenas as ordens dos oficiais ecoavam naquele lugar.
Passamos o resto da noite juntos, em um círculo rodeados de explosivos e com todos de
olhos abertos, segurando suas armas engatilhadas. Eu rezei a noite toda para que o dia
amanhecesse logo e que nenhum animal se aproximasse para que os soldados disparassem suas
armas, estava em choque.
Quando amanheceu, o cenário era da segunda guerra em uma clareira, mas sem inimigos
abatidos, apenas baixa em nosso batalhão.
O líder conseguiu falar ao rádio e o pessoal com suprimento nos alcançou hoje, um dia
depois do que aconteceu. O pessoal que trouxe nosso mantimento partirá em algumas horas e
esta carta vai com eles, mas o resto de nós seguirá em frente.
Doce Guiomar, ao terminar esta carta, nosso grupo, que agora conta com onze homens,
entrará na parte mais profunda desta maldita floresta, estaremos exatamente onde o som se
encontra e o pior, os nazistas estão contentes, eles juram que o cajado estará lá nos esperando,
sem se preocuparem com o monstro que matou mais de vinte homens em alguns minutos.
Sou obrigado a ir com eles, as ordens foram claras antes dos suprimentos chegarem:
— Wer zumindest deken die mission verlassen, werden sie eniem schuss in die Stirn als
Jude erhalten! (Quem ao menos pensar em deixar a missão, receberá um tiro na testa como um
Judeu).
Sei que não retornarei aos seus braços nesta vida, minha querida Guiomar, mas quero que
saiba o que realmente aconteceu ao seu marido na expedição chamada de “Resgate do corpo de
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Joseph Greiner”. Meu coração diz que ninguém retornará e pela conversa do líder com o chefe do
grupo que nos trouxe mantimentos, eles já sabiam disso. Nosso líder entregou inúmeros papeis
sujos de sangue para o chefe dos mantimentos e após o Heil Hitler, eles se abraçaram como
humanos em uma despedida.
Adeus Guiomar.
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Hell Hitler 2/2
Donnefar Skedar
Catarina, Ceará — CE, 09 de fevereiro de 1938
Amado Emídio,
É com lagrimas rolando em minha triste face que lhe escrevo esta carta que em minha
rancorosa visão poderia ser um epitáfio.
Gostaria muito que minhas tremulas palavras fossem semelhantes aos doces versos que
recebi durante as primeiras semanas desde sua partida para a excursão sobre o tal Joseph.
Oh céus, como desejo que seja tudo um pesadelo.
Esta carta chegará em suas mãos por meio de um político aqui desta cidade.
Infelizmente estamos isolados do que conhecíamos como mundo.
Na mesma noite em que você partiu para a excursão com os Nazis, um grupo bateu à nossa
porta por volta das 22:00 horas, eu finalmente estava pegando no sono quando me assustei com
as batidas rápidas na porta. Levantei-me apresada, achando que fosse você.
Mas eram os Nazis com seus uniformes brilhantes e atraentes acompanhados de alguns
policiais. Queria fechar a porta na cara deles, com medo de me trazerem más notícias sobre
você, Emídio, mas eles não me deram opção e nem tempo de convida-los a entrar. O Nazi que
parecia ser o líder, logo foi entrando e me tratando pelo nome sem cerimonias.
A voz dele era firme e arrastada, tremi assim que ele pronunciou meu nome em um
português arranhado. Mas logo fui retomando o controle do meu corpo e me recompondo ao
ouvi-lo falar em alemão, o motivo da visita naquele horário.
Naquele momento, nem pensei no motivo dele estar falando em alemão em nossa casa, já
que mais cedo você conversou em português com todos eles. Mas agora sei o motivo, eles já
sabiam que nós tínhamos pleno conhecimento do idioma deles.
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Ele não demorou em declarar que estavam ali para me levarem para outro lugar, achei que
a guerra tivesse chegado ao nosso país, mas eles me disseram que devido à sua expedição eu
deveria ser tratada com toda a atenção e cordialidade que o país deles poderia oferecer.
Ridículo, não achas Emídio? Em nosso próprio país receber regalias de estrangeiros.
Não discuti a ação, não me deram nenhuma oportunidade. Dois policiais já estavam
terminando de arrumar malas com meus pertences, eu teria apenas que arrumar uma mala com
peças intimas e então deixaria nossa casa para trás.
Eles me disseram que você não tardaria a voltar e que durante este tempo eu poderia
ajuda-los no laboratório que montaram aqui em Catarina, alegaram que meu conhecimento do
idioma alemão e meu curso farmacêutico seriam apropriados para auxilia-los enquanto você
estiver em missão.
Me ofereceram um adiantamento realmente interessante logo que me instalei em um quarto
limpo demais para um simples alojamento.
Logo Emídio, fiquei sabendo para que eles me queriam aqui...
Estou tão cansada, meu amor...
Tudo me foi tirado pouco tempo depois, primeiro os telefonemas para mamãe e papai,
depois as correspondências com os nossos amigos, os Petersons, que ficaram de cuidar da nossa
casa, e em seguida eles me fizeram ficar mais tempo no laboratório e eu não tinha mais para
onde ir.
A cidade toda parece estar sendo comandada pelos Nazistas. O prefeito nada diz, a polícia
tem medo dos soldados e os jornais apenas dizem que somos um país abençoado por Deus.
Mas agora, meu querido Emídio, sei que Deus nos deu as costas.
O laboratório nada mais é do que um açougue, pior do que aquela leitura fantástica que
fizemos sobre os crimes da Rua Arvoredo, este laboratório é pior do que aquele açougue.
Entenda meu amor, não podemos nos corresponder com ninguém de fora, muito menos
escrever sobre as coisas que estou escrevendo nesta carta. Como disse, consegui que um
político, agora de confiança, faça com que esta carta chegue em suas mãos.
Quando recebe-la...
Tenho que dar adeus, meu doce Emídio, por favor, tudo que fiz foi preciso, não queria
partir sem que você soubesse a verdade. Foram eles, meu amor, os Nazistas que fizeram isso
comigo. Vou morrer Emídio, não chore, já estou chorando por nós dois.
Não estou mais com medo da morte, não depois do que vi neste lugar.
Para conseguir escrever esta carta, tive que fazer um favor ao tal político. Oh céus, que você
possa me perdoar um dia. Eu não sabia mais o que fazer e ele sempre me tratou diferente de
todos aqui. Ele é um dos responsáveis pela comunicação entre os Nazistas e o nosso governo,
por isso tem livre acesso a tudo e todos.
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Por favor Emídio, peço que me perdoe pelo mal que fiz, Deus sabe o quanto tenho me
preparado para o fim, só peço a ele que me deixe partir com o coração leve por saber que o que
fiz foi para que você, meu amor, soubesse que os Nazistas são os filhos do próprio Satanás.
O político que vai fazer esta carta chegar até você, me garantiu que apenas você poderá lêla, por isso vou contar o que aqui acontece, não estarei mais viva quando você voltar, pensei
muito antes de tomar a decisão de tirar minha própria vida. Não suportaria mais um dia neste
lugar, nem a presença desse político me acalma, ele não me causou nenhum mal, mas todos
aqui são doentes.
Todos os Nazistas são monstros, meu querido Emídio. Esse político me deu papel e me
deixou escrever esta carta aqui na sala dele após...
Oh Jesus Cristo, por que temos que passa por isso? Essa guerra não é nossa.
Bem, meu amor ainda é imenso por você, mas este mundo me tirou a humanidade e não
quero ser parte deste inferno chamado de Riche.
O político, Emídio, só me permitiu lhe escrever por que eu, eu quebrei nossos votos
Emídio...
Por favor, me perdoa, eu estava desesperada para lhe dar notícias sobre a minha partida,
você jamais aceitaria a notícia de que cometi suicídio e temo por sua segurança, por isso peço de
todo meu coração, ao ler esta carta, saiba que cometi o pecado de tirar minha vida justamente
por não suportar mais isso.
Tive que quebrar nossos votos matrimoniais, Deus é testemunha de que fui obrigada, ele, o
político me deu papeis para esta carta, ele... Ele me deixou escrever esta carta em segurança
após eu tê-lo deixado tocar em meus... Oh Deus, me perdoe. Ele, ele colocou sua boca em meu
seio e mamou como o filho dos Petersons.
Emídio, eu sinto muito, eu não poderia partir sem lhe escrever.
No laboratório, eles me obrigaram a acompanhar pessoas deformadas.
O político sabe de tudo o que os Nazistas fazem, mas, ele mamou em meu seio, Emídio, oh
meu Deus...
Os Nazistas me fazem escrever relatórios em alemão sobre os efeitos dos medicamentos
aplicados em homens e mulheres que tiveram seus membros trocados. Emídio, isso é horrível,
eles mantem monstros vivos neste lugar.
Eles cortam braços e pernas de estrangeiros que estão vivos e sadios, eles costuram esses
membros em outros corpos mutilados por eles mesmos. Oh céus, eu não posso suportar mais
essa visão bizarra.
Há um médico que assina todos os relatórios, mas ele não está aqui na cidade nem no
estado, o político disse enquanto... Oh querido, eu sinto tanto, ele disse que o médico vem ao
Brasil ao menos uma vez por mês e que esses “experimentos” são ordens diretas do próprio
Hitler.
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Emídio, por favor, fuja do país, meu amor, há crianças, pequenos monstros com órgãos
trocados, pernas de adolescentes em crianças que nem chegaram aos cinco anos de idade. Os
remédios não servem para nada, eles querem que esses seres, que não são mais humanos,
resistam às operações. Mas eles não resistem e morrem.
Por favor Emídio, me perdoa, este é meu adeus deste lugar, desta vida. Não quero ser como
essas aberrações, eles vêm de todo o mundo e não sabem falar alemão, os nazistas se irritam
sempre com eles, batendo em suas feridas fazendo-os urrar de dor. Eu não consigo mais tirar
esses gritos de horror dos meus ouvidos. Eu venho aplicando veneno nos que vão ser operados,
eles sempre cortam as pernas e os braços e me mandam aplicar o sonífero que nunca funciona,
a fim de mantê-los vivos para a colocação dos membros dos outros mutilados.
Eles realizam as operações como se fosse em animais e não em seres humanos.
Acredito que todos já estão mortos, acredito que eles morreram quando entraram nesta
cidade e eu serei um deles, meu amor.
Por favor, Emídio, perdoe sua esposa que desesperadamente precisava estar em seus
braços.
Que Deus tenha piedade desta terra, porque eu já desisti de lutar.
Com imenso pesar.
Adeus.
De sua esposa Guiomar.
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Lana
Donnefar Skedar
Outubro de 199x
Querida Lana,
Escrevo esta carta da nossa pequena sala. Pequena no tamanho e imensa nos detalhes que
trabalhamos com o melhor de nosso mundo. Acredito que o correto seria: “nossos mundos”,
mas, éramos Um desde nosso mísero casamento.
Devo estar triste neste momento, enquanto escrevo, vejo na parede as imagens que
cuidadosamente recortamos das revistas naquele dia de chuva em que o som lá fora se
misturava com o disco, “Em Ritmo de Aventura” do Roberto Carlos, comprado naquele sebo em
que sempre íamos ao fim do mês para gastar o pouco que ganhávamos.
Naquele mesmo dia em que recortávamos fotos dos artistas em revistas antigas para colar
na parede desta sala, assistimos ao filme do disco, rindo com a atuação do Roberto Carlos, como
se admirar tal artista fosse um culto macabro do qual nossos pais se envergonhariam ao
descobrirem como era grande o nosso amor pelo Rei.
O disco e o VHS ainda estão ali, no armário que também guarda o videocassete e a vitrola
comprados com grande desconto naquela loja de usados em que compramos praticamente tudo
nesta casa.
A saudade se torna o álcool para nossos corações quando o tempo parece ser a prisão da
nossa mente.
Sei disso agora, pois, aqui estou a lhe escrever esta carta na esperança de que a resposta
chegue nos cinco dias estipulados pelo Correios.
Oh, Lana, como seu calor e humor me fazem falta.
Como sua risada diante de todas as contas atrasadas me deixam psicologicamente abalado.
É como perder o bilhete premiado daqueles parques que íamos no final de cada ano na cidade
vizinha. Sempre com pouco dinheiro, mas riquíssimos com nossos sentimentos.

97

A Arte do Terror – Volume 4
Você se lembra quando decidimos nos casar e que nossos pais quase morreram com a
notícia dada por dois adolescentes de apenas 15 anos?
Fugimos com o que coube em nossas mochilas escolares, fugimos com o pouco trocado que
nossos reais amigos nos emprestaram, tirado de suas míseras mesadas que eram reservas para
o tal aguardado show do Guns N’ Roses que obviamente não foram graças a nossa fuga.
Mas, recompensamos eles no mesmo mês em que o show aconteceu, fizemos nosso
primeiro jantar entre amigos nesta mesma sala que tem tanto de você que até poderia dizer que
você é a própria sala.
Quando chegamos nesta cidade, não sabíamos para onde correr muito menos o que fazer.
Lembra quando chegamos naquele Hotel caindo aos pedaços em que fiquei meia hora contado o
dinheiro para conseguirmos um quarto?
Lembra-se de como sorriste ao me ver gritar com a agua gelada do chuveiro queimado?
Lembro perfeitamente de você tirando sua roupa e correndo para tentar me aquecer
naquela agua gélida, por fim acabamos os dois tremendo enquanto nos secávamos com toalhas
gastas e fedidas.
Foram as melhores das piores semanas que passamos juntos até finalmente conseguirmos
um emprego e esta casa caindo aos pedaços, gentilmente alugada pela dona do mercadinho no
final da rua.
Claro que ficamos aqui isolados de todos, esta casa sempre foi a mais distante e por isso a
dona não morava nela se mudando para junto de todas aquelas famílias que passamos a
conviver dia após dia.
Lana, todos aqui sentimos saudades, queremos e torcemos por sua volta.
Eu mais que ninguém, fico à sua espera.
Todos os dias sento-me ali no sofá e olho cada canto desta sala sentido sua presença e
lembro-me de cada coisa que incluímos neste pequeno quadrado.
Sempre desejamos ter uma sala com tudo o que gostávamos justamente para que nossos
amigos e possíveis visitantes tivessem conhecimento da nossa liberdade.
Éramos jovens e apaixonados, e agora, somos mais apaixonados que jovens.
Tudo nos fez amadurecer muito rápido, principalmente o quesito das responsabilidades que
pesaram para meu lado. Afinal, eu sou um homem e toda família que se preze, tem que ter o
homem à frente das decisões e pagamentos.
Lana, quando você partiu para visitar sua mãe doente, mesmo após tudo o que passamos
para conseguir o que temos...
...meu coração partiu ao meio!
Ainda sinto seu Adeus ecoando nos meus ouvidos, assim como ainda vejo seus olhos
fixados no meu, transmitindo a certeza de que seu amor é mais do que a mente comum possa
compreender.
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Sua ida deveria ser apenas de um mês, mas já estou à sua espera por dois meses. Não
posso ir ao seu encontro, ainda estou responsável por este lugar e se eu sair, quem cuidará de
tudo o que construímos?
Espero que receba esta carta e me responda o quanto antes, infelizmente não temos
telefone aqui e, como sabe, quando saímos da casa de nossos pais, eles também não possuíam
linha telefônica.
Sinto medo de que tenha encontrado com alguém por quem tenha se apaixonado ou que
lhe possa oferecer algo melhor do que esta casa velha com uma sala cheia de coisas antigas das
quais as pessoas de agora não dão a mínima.
Sinto medo, minha querida de que você não retorne mais para nossa casa.
Sinto medo de permanecer aqui sozinho enquanto todos me olham como uma presa fácil
para qualquer ato diabólico.
Por favor, querida Lana, volte para mim.
Sinto medo de que aquele dia volte a se repetir e que, ao invés de ir visitar sua mãe seja seu
pai ou qualquer outro parente que nos deu as costas.
Sinto medo que...
...que eu possa ter que me despedir de você novamente e que desta vez eu não consiga
retirar minhas mãos do seu pescoço tal como na sua partida para visitar sua mãe.
Por favor, Lana, ao receber esta carta venha para nossa casa, para esta sala que é só
nossa, venha para o que nossos pais chamam de sanatório.
Venha para meus braços novamente.
Por favor...
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Lianne
Donnefar Skedar
Penitenciaria Estadual, Jamaica — abril de 2017
Caro senhor Barnes.
Escrevo esta “carta-confissão”, da minha cela no presidio estadual da Jamaica como o
único modo de obter o privilégio de ouvir as gravações de Lianne uma vez por semana durante
uma hora.
Por que estou lhe escrevendo? A resposta já foi dada, mas terei que especificar tudo
conforme o diretor do presidio me orientou. Não poderei ocultar detalhes e nem disfarçar meu
crime.
Já se perguntou por que o título do último álbum é “Blood”? Não é sobre as raízes Gregas e
Jamaicanas como a mídia diz. E alguns títulos como “Grow” e ” Unstoppable”, todas as faixas
são sobre eu e Lianne, estive com ela durante todo o processo de composição e um único verso é
o que vale por todo os outros:
“No I'll never get enough of you. But your love like stop it's amazing” (Não, nunca vou ter o
suficiente de você. Mas seu amor como parar, é incrível) da faixa “Never Get Enough”.
Escrevendo esta carta, só penso como meu amor por Lianne é semelhante a sua doce voz.
Duas semanas após a finalização das gravações, ela voltou para meus braços.
Ficamos separados enquanto ela gravava essas frases sobre nosso amor.
Quando ela voltou naquela noite, cansada da viagem, eu já estava sabendo de tudo.
Assim que “Blood” fosse lançado oficialmente e Lianne iniciasse a turnê, ela me deixaria
aqui como fez durante as gravações. Ela me garantiu que não ficaria longe de mim, mas aquele
estúpido produtor não parava de ligar, pedindo que ela gravasse todas essas faixas, que nada
mais são do que nossas conversas.
Em nosso apartamento, ela me beijou tão indiferente, alegando que tomaria um banho e
jantaríamos no restaurante do Hotel. Eu sabia que ela iria me deixar durante o jantar, após usar
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a palavra “acabou...”. Ela nem sequer me deixou ouvir as gravações que estavam em seu
notebook.
Quando ela entrou no banheiro e ouvi o barulho do chuveiro ligado, corri para as malas
deixadas ao pé da cama. Revirei tudo em busca de algo que pudesse identificar o porquê dela me
deixar.
Não encontrei nada. Nem mesmo um cheiro diferente emanava daquelas peças que sempre
lhe cobriam perfeitamente o corpo.
Quando olhei novamente para o notebook e pensei nas gravações, algo tomou conta do meu
ser, eu apenas senti algo quente e aconchegante invadir minha mente e me deixei levar.
Entrei no banheiro e fui logo abrindo o box do chuveiro, fazendo Lianne soltar um grito com
o susto de minha entrada. Ignorei completamente a pergunta sobre o que estava acontecendo e
fui logo segurando os cabelos dela, batendo sua cabeça por duas vezes na parede, enquanto
suas mãos tentavam soltar a minha de seus cabelos.
Ela gritou, o sangue em sua face logo surgiu, ela me arranhou e se debateu tentando fugir.
Eu falava a todo momento que ela não iria me deixar, agora escrevendo, consigo lembrar
que naquele momento questionava o porquê dela não me deixar ouvir as gravações. Ela pedia
para parar com aquilo, mas era como se eu estivesse ouvindo algo como “...eu tenho outro
amor”.
Não podia deixar ela ir embora, então bati mais duas vezes a cabeça dela na parede,
fazendo o sangue escorrer mais rápido, levado pela água do chuveiro. Ela gritou como nunca
havia gritado na minha presença e neste momento soltei seus cabelos, lhe acertando um soco na
face que a fez bater de costas na parede antes de cair desmaiada.
Enquanto via seu corpo nu, molhado pelo sangue e agua do chuveiro, eu apenas pensava
em como seria minha vida se a deixasse ir embora. Eu não poderia deixar ela partir, algo dentro
de mim não deixaria isso acontecer.
Fui então ao pequeno armário ao lado da pia do banheiro e peguei a primeira coisa pontuda
que estava ali, claro que era uma tesoura. Minha mente não era mais a do cara que ficou
naquele Hotel enquanto Lianne gravava músicas, das quais ainda não tinha ouvido. Minha
mente naquele momento, era do cara que não deixaria ela partir e só tinha um jeito de fazer ela
me amar para sempre.
Com a tesoura de tamanho mediano, fui perfurando seu peito, fazendo ela tossir e engasgar
ao mesmo tempo em que sangue jorrava por todos os lados e a agua do chuveiro, ainda ligado,
limpava as feridas fazendo minha mente deduzir que ainda não era o momento de parar com os
golpes.
Se ela tentou falar ou me olhar durante os golpes com a tesoura, não sei, apenas lembrava
de suas palavras sobre não me deixar, e dias depois me dizer que iria viajar.
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Parei de golpeá-la com a tesoura somente quando não tinha mais pele em seu peito para
ser perfurada. Seus ossos e órgãos estavam a mostra e seu coração parecia palpitar
freneticamente, mas é claro que isso foi mero detalhe da minha ilusão, devido a água do
chuveiro ou do sangue que atingiu meu rosto enquanto a golpeava.
Estava coberto do amor de Lianne, rosto, mãos, braços, peito, pernas, tudo tinha seu
sangue e eu apenas queria continuar admirando sua face adormecida, mas meu smartphone
tocou e a música de chamada era justamente “Forget”. Rapidamente me veio à mente que ela
estava ali retalhada repetindo a palavra “...esqueça, esqueça, esqueça”, então segurei seus
cabelos e com a tesoura fui perfurando todo seu rosto, empurrando sua cabeça com o pé quando
a tesoura travava em seu crânio.
Quando o aparelho parou de tocar e minhas mãos já estavam ficando fracas por perfurar a
parede e não mais o rosto de Lianne, eu me deixei levar pelo cansaço e me ajoelhei diante
daqueles restos que chamava de Lianne.
A agua limpando o sangue e mostrando quão rosada era sua carne por dentro, me fez amar
Lianne mais do que nunca.
Não me recordo de como sai daquele lugar, deixando Lianne naquele banheiro.
Só me recordo de estar na casa de um amigo fumando um baseado, enquanto dizia a ele
que Lianne havia me abandonado e tinha feito tudo por telefone.
Mesmo chapado, vi na TV o anuncio de seu álbum Blood e fiquei realmente confuso se
aquilo era efeito da Maconha ou era minha mente pregando uma peça.
Dias se passaram enquanto eu ficava louco com vários tipos de drogas, mas acho que o
efeito foi cortado quando olhando para a televisão, vi Lianne dando uma entrevista naquele Talk
Show do meio dia. Claro que não era possível, eu tinha retalhado ela no banheiro daquele Hotel
e aquela figura na televisão só poderia ser uma gravação feita antes de Lianne voltar de viagem.
Mas agora, senhor Barnes, sei que nem as drogas foram suficientes para suprir meu amor
por Lianne. A figura na televisão...
...ela não era a Lianne.
A pessoa que te liga uma vez por mês dizendo ser sua filha, não é a Lianne.
Lianne está morta!
Eu a matei no banheiro daquele maldito Hotel 5 estrelas.
A pessoa que está fazendo shows e vídeo clips fingindo ser sua filha, nada mais é do que
uma sósia contratada pela gravadora. Como sei disso? É bem simples, pouco antes de conhecer
Lianne, tinha uma prostituta idêntica a ela e eu sempre contratava seus serviços, após Lianne
estrear na televisão com seus videoclipes.
Então senhor Barnes, lamento por sua perda, mas Lianne não me deixou escolhas, nosso
amor se mantém e vou alimenta-lo uma vez por semana ouvindo suas gravações.
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Quanto ao senhor, sugiro que faça o mesmo e pare de falar com essa farsa que está
assumindo os shows de Lianne.
Quando me prenderam na casa do meu amigo, eles alegaram que eu tinha matado a
prostituta no Hotel que dormia com a Lianne. Eu tentei explicar para eles que era Lianne que
estava comigo, mas é obvio que a gravadora pediu para os policias não deixarem vazar a
informação.
Adeus senhor Barnes, ouvirei Lianne durante o resto de minha vida nesta penitenciaria e a
cada semana sei que ela sempre me repetira a frase:
“No I'll never get enough of you. But your love like stop it's amazing.
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O Caso Libório
Edson Germinio
À Exma. Revma. Pessoa do atual bispo de Olinda, Sr. José Joaquim da Cunha Azeredo
Coutinho,
Dirijo estas palavras estapafúrdicas com vertiginosas preocupações a respeito do fiel
Libório Manuel, esposo devotado e pai de dois filhos.
Os documentos com a minha assinatura regressaram dia 11 de abril durante a semana
santa, o que causou-me pavorosos questionamentos a respeito dos valores das laudas, pois elas
sequer parecem ter sido lidas, de modo que não encontro violação das presilhas ou marcas de
carimbo da diocese.
Acredito que o Exmo. Revmo. Pastor Joaquim Coutinho não esteja a par ou compreendendo
a gravidade absurda da situação. O fiel em questão tem sido vítima do Diabo, que com atitudes
hediondas tem destruído a paz e alimentado o medo dos que o medicam com cabível horror.
Eu, em minha singularíssima pessoa, como servo bom e obediente, estive na casa do
enfermo a pedido de sua esposa preocupada. O cenário é desolador, e já de sua porta pude
sentir o forte cheiro que nauseava-me com toda aquela densa atmosfera de um inferno com
mesa, paredes e teto. Senti a ausência de Deus ao entrar em tal casa, e só pude exaltar a minha
fé consternada quando olhei para uma imagem do Senhor em uma cruz de madeira que
decorava a sala. Pessoas choravam angustiosamente naquele local. E embora não tenha
conversado com nenhuma das pessoas ali presentes, julgo serem os familiares da vítima, vista a
forma com que os choros graduavam-se quando ouvia-se os grunhidos roucos do quarto. Neste
quarto, Exmo; estava o sr. Libório amarrado com cordas grossas de amarrar gado, do pescoço
aos pulsos. O odor naquele cubículo claustrofóbico era uma repugnante mistura de vômito e
urina. As crianças permaneciam dentro do quarto com a mãe, de tão acostumados com o que
sentir diante do pai em tal estado. Mal reconheci o homem, pois há menos de um mês Libório
frequentava as missas matinais e custeava o ornamento dos andores de São Salvador do Mundo.
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A sua aparência de carne seca fedia. Os lábios do homem passaram de um acúmulo de pele para
carne viva, perfidamente morta e ferida. De certo ele roçava os dentes naquelas cordas querendo
soltá-las, e não mais surpreendo-me a pensar se alguma vez conseguira de tão grossas, pois
para meu espanto estavam gastas e havia outras já desfiadas pelo chão.
O Exmo. Sr. Joaquim Coutinho deve-se retirar agora mesmo para um local taciturno ou
interromper a sua leitura audível se a assim o estiver fazendo, pois o que comunicarei agora é
grave e não é de glória e graça para ouvidos leigos.
Esta carta como foi escrita até aqui, foi para situar o Exmo. Sr. na situação deplorável qual
encontra-se a família. Mas a partir de então narrarei os fatos que sucederam desde o momento
em que fui chamado a primeira vez para a rua São Miguel até o momento em que aqui escrevo
apavorado, preocupado e abismado pela negligência da igreja perante este assunto tão externado
pelo povo.
Estava auxiliando o irmão Clemente na limpeza do cemitério quando pelas tumbas chegoume a sra. Castilho, em prantos de causar amargura, dizendo que seu marido Libório ficara
doente. Apresentei as minhas condolências e esta mulher só veio a decair mais seu semblante,
falando que Deus fechara os olhos para sua família. Tentei consolá-la e somente ao cabo de
muitas horas é que fui capaz de conduzí-la à estadia paroquial e escutar-lhe com calma.
Dela ouvi palavras que estremecem a carne. Após todos esses anos estudando teologia e
demonologia avançada, estava eu, um dos poucos padres pernambucanos declarados exorcista
pelo Vaticano, envolvendo-me em um real caso de possessão demoníaca. Prestei atenção a cada
detalhe e fiz anotações deveras importantes a respeito da vítima. Anotações essas, Exmo; cujo na
mesma semana enviei ao Sr. e não obtive respostas cordiais que fossem. Nesses escritos
trêmulos e verídicos de pavor apresentado eu detalho exatamente tudo; e entristeço saber que
nenhum pároco ou ministro das muitas igrejas de Olinda agregaram interesse sendo um caso
tão grave. Por essa razão tenho dedicado meus dias e noites orando, pesquisando e auxiliando a
familia.
Embora de cunho informativo, esta carta, escrita com perceptível desespero, clama
novamente ao Exmo. Rvmo. Sr. que envie Paulo e outros sacerdotes mais experientes. As minhas
cartas para a Europa foram extraviadas pelos navegantes, há dias que reescrevo as mesmas
letras — que por ventura ou adágio não abondonam-me a cabeça. Sinto medo de estar
enlouquecendo; barulhos de estalos estranhos têm acompanhado-me no sono pela casa, e não
seria de surpreender-me essas coisas. Contudo, estão acontecendo intervenções do mundo
espiritual fortes demais sobre mim. Há muio que não tenho uma boa hora de sono; alguns
pesadelos têm afracado minha carne. Peço, então, o já demorado auxílio, e que se puderem
sibilar meu nome de batismo na noite, lembrem que preciso de orações de conforto.
Assim que a sra. Castilho deixou a casa paroquial pela noite, recolhi-me diante do sacrário
repetindo orações de força. Daquele momento em diante, o qual entreguei-me para cuidar do
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plano de Deus para aquela família, comecei a sentir desesperos. Quando pus o nome de Libório
na boca, toda vela do sacrário rendeu-se ao vento. No quarto maletei uma cruz santificada, a
bíblia sagrada e algumas hóstias acompanhadas de água benta. Beijei minha estola e saí. Com o
pavor do escuro das velas no sacrário com "Libório" ecoando na mente, preferi andar
paramentado pelas ruas. A rua São Miguel estava deserta, exceto por um único lugar que se
aglomerava gente, a casa de aspecto abandonado dos Castilho.
A sua esposa de rosto endurecido pela expressão de sofrimento veio saudar-me e convidoume para dentro, beijando fervorosa minha mão. Nas paredes da casa, cruzes de madeira e de
palha. Alguns quadros de santo cobertos com panos de prato. Disse a mulher que o marido
cuspia nas imagens e só não fazia mal as cruzes porque os dedos entortavam. Avaliei alguns dos
que estavam perto e percebi os cuspes avermelhados como que acompanhados de sangue. Em
um de Santa Luzia, pregos perfurando os olhos como expressão de sacrilégio. A mulher falou
que não se atreveu a mexer no que magicamente apreceu pela casa. Dirigi-me ao quarto onde
encontrava-se Libório. O sujeito respirava com a garganta fechada, emitindo sons estridentes e
rosnados bravos; falava também em italiano e latim. As vestes de Libório eram uma túnica
amarelada de tão suja e uma toalha entre as pernas. Havia inúmeros bagos de laranja
espalhados pelos cantos das paredes na esperança de perfumar a casa nojenta. A família
informou-me que tentavam limpar Libório, mas este agredia-os com violência e por esse motivo
cessaram.
Rendi-me ao vício de fumar para ser-me possível terminar estas linhas. Como um cardíaco
condenado a ter o coração bombeando fraco de tão forte que já bateu um dia, eu ingiro altas
doses de álcool. Daqui por diante não farei mais rezas. Tomo esta carta como uma deixa de
morte, pois suicido-me ainda esta noite me jogando da torre. Que o inferno guarde-me tortura
maior do que a que passei nesta casa lembrando dos horrores que com Libório passei, se for-lhe
possível. Digo que chegarão tarde suas orações de conforto, Clero imundo e sem serventia.
DESISTO! Impeço-me de continuar a lembrar os horrores que passei ali dentro. Não retornarei a
pensar para que uma simples deixa de morte reterá as mesmas lembranças que eu. Ó, DEUS,
CONDENO-ME! ESQUEÇAM A MALDITA CARTA QUE ACABARAM DE LER! EU ENTREGO-ME
AOS DEMÔNIOS QUE LIBÓRIO EM SUA ALMA PADECEU, LEVANDO TODA SUA FAMÍLIA
CONSIGO.
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Pecados
Eduardo Sussumo Smozono
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2011.
Caríssimo Benício.
Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.
Caro Benício, como bem sabe; prometi a sua mãe, Dona Quitéria, que eu olharia por você,
ainda que distante. E assim tenho feito, sempre que possível quando o Frei Estevão vem à
capital, ele traz as novas a seu respeito, sei que é um noviço notável e brilhante na arte da
oratória, é esperado que se torne um grande sacerdote. Assim, certamente compartilho os
sentimentos de felicidade e orgulho com a nossa amada Dona Quitéria, que está ao lado de
Nosso Senhor.
No entanto Benício, agora que se aproxima o seu vigésimo aniversário natalício, se faz
necessário trazer algumas questões até então desconhecidas para você. Por isso quero que,
antes de mais nada, abra o seu coração e sua mente. E lembre-se dos laços fraternais que nos
unem pela Ordem Diocesana.
Há muitos anos, quando eu era apenas um jovem padre recém ordenado, fui enviado para
o interior das Gerais, onde assumi como pároco de uma pequena comunidade, próxima ao São
Francisco. Foi quando sofri o acidente que me deixou dias em coma e retornei sem memória do
ocorrido.
Depois de um certo tempo, no meio da noite, batem na porta da casa paroquial, ao atender,
um senhor aparentando uns sessenta anos, todo molhado pela tempestade vem ao meu
encontro, em busca de socorro, afirmava que sua filha estava possuída por um espírito ou coisa
assim. Eu o repreendi imediatamente, mas tamanha foi a sua insistência que acabei sendo
convencido a acompanhá-lo.
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No caminho para o sítio, o senhor calvo, de barba rala e semblante pesado, tentava manter
o velho fusca na estrada de terra enlameada, enquanto contava um pouco da sua história.
Eustáquio há anos havia perdido sua esposa para a tuberculose, desde então vivia na pequena
propriedade rural com sua única filha, Madalena, e algumas vacas leiteiras. Segundo ele,
alguma coisa de estranho havia acontecido, já há algum tempo a Madalena estava mudando,
tornando-se irreconhecível.
Na verdade eu acreditava que poderia ser um caso se surto psicótico ou coisa parecida,
mas na função sacerdotal eu tinha o dever de estender a mão a quem quer que seja.
Quando chegamos ao nosso destino, adentramos a um pequeno casebre de três cômodos,
sem forro, com algumas goteiras das telhas de barro, iluminado por lamparinas, o que deixava
um odor típico de querosene no ar. Então, de um dos cômodos surgiu uma linda morena de
olhos verdes, seminua, ela disse: - Então o bispo veio me ver?
Antes que eu pudesse dizer alguma coisa o senhor sacou de um punhal e avançou
enlouquecidamente sobre a filha gritando: - Satanás!
Na tentativa de dominá-lo, entramos em luta corporal, então o velho caiu em minha frente
com punhal cravado no peito. Não posso me esquecer daquele olhar em desespero, repetindo: Satanás, Satanás...
Quando me voltei à Madalena, ela estava com uma criança nua, com as mãos banhadas em
sangue, dizendo com um sorriso angelical: - Toma e cria o teu filho.
Eu estava em choque, não entendia o que havia acontecido, tão pouco o que a jovem
revelava. Madalena se aproximou e com a mão tocou minha face e, repentinamente, por um
momento vi os nossos corpos nus entrelaçados, como velhos amantes no leito do casebre. Foram
os momentos esquecidos antes do acidente.
Quando

eu

consegui

recobrar

a

consciência,

me

encontrei

no

altar

da

igreja,

ensanguentado, com o menino nos braços e o punhal na mão, quando percebi em seu dorso a
marca das trevas, eu sabia o que devia fazer mais falhei, caí aos prantos. Pela manhã, Dona
Quitéria apareceu, que o acolheu, sem fazer perguntas se mudou para muito longe dali. Desde
então, com a ajuda de sua mãe adotiva, venho zelando por você, meu filho.
Eu segui a minha sina, sou bispo, tenho nas mãos o sangue de Eustáquio, os meus
pecados conceberam o mal. Madalena vem me atormentar, não em figura de jovem formosa, mas
agora mostra sua verdadeira imagem bestial, ela reclama o que é seu, você Benício.
O seu destino é ascender ao clero, trazer esperança e arrastar as almas de multidões.
Que um dia o Nosso Senhor, tenha piedade de nossas almas.
Dom Altair Albuquerque
Bispo Diocesano
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Aquele

que Habita em

Ti

Eros Marques
Olá,
Como está, minha criança? Você anda mais assustada que o normal. Percebi que suas mãos tremem o
tempo todo, você fica assustado olhando de um lado para o outro, balançando seu corpo, com as pernas no
canto da cama, encostado na parede mesmo com as luzes acesas.
Ah! Minha criança, lembro que quando você nasceu o cheiro do seu sangue era doce... Cheiro de
sangue puro.... Um aroma perfeito para mim. Me aproximei de você, você chorava de medo toda hora e os
médicos não entendiam o porquê do seu desespero.... Ah! Eu amava sentir seu medo... Eu sussurrando no
seu pequeno ouvido “sssshhhh” dando gargalhadas com o seu desespero.
Você se arrepiava da nuca aos pés.... Chegava a tremer-se todo.... Você foi crescendo e eu fui te
acompanhando... Vi quando você mentiu pela primeira vez, quando você roubou doces no mercado e vi
quando você perdeu sua virgindade... Hum! Me lembro muito bem daquele dia. Você se encontrou com ela e
estava muito nervoso, foram para casa dela, pois os pais dela aviam saído, você nem pretendia fazer aquilo,
mas eu coloquei o desejo em você de uma forma que você não resistisse. Você pôs a mão na perna dela,
Você tremia de nervosismo; eu ria muito de você gaguejando. Você saiu da casa dela feliz e se
sentindo um pouco diferente. Estava até feliz, mas quando chegou em casa e entrou no quarto, eu te dei um
oi bem baixo só pra te assustar, logo você fechou o sorriso e correu de volta para a cama.
Ficou lá se balançando, chorando enquanto eu jogava seus livros no chão... até que eu cheguei no
canto do seu ouvido e disse “psiiiu”; você se arrepiou e gritou desesperado, correu para o outro lado da cama
e se enrolou ... Se perguntou por que isso acontecia com você? O que você fez para merecer isso?
Como sempre eu não lhe respondi gosto de te deixar esse suspense, esse mistério.
Hoje você já está com 16 anos, mas seu olhar continua tão covarde e amedrontado como antes...
Escrevi esta carta para ver qual seria sua reação ao ler ela, você deve estar querendo saber quem sou eu.
Então, já que nunca lhe respondi, vou lhe dizer no seu ouvido, baixo como sempre, mas preste atenção pois
só vou dizer uma vez, minha criança:
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EU SOU O DEMÔNIO QUE HABITA EM TI...
Nos veremos mais tarde quando você for dormir, afinal de contas, não a momento melhor de te
chamar para brincar.

Com carinho, Aquele habita no canto escuro do teu quarto.
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Paixão sem Rosto
Evandro Xoxim
Para o meu querido Arthur.
Já faz tempo que eu penso em como lhe contar certas coisas. Muitas delas não deveriam
sair de minha boca, e não irão. Claro que, todavia, sairão de minhas mãos a seguir. Não quero
que entenda isso como uma confissão, e sim como uma declaração de todo o meu amor; dos
sacrifícios que ambos tivemos que fazer para que possamos ficar juntos.
A primeira vez que eu te vi foi quando um grupo de serviçais te carregava pela cidade.
Todos estavam eufóricos para conhecer o novo príncipe. Comigo não era diferente. Apesar de ser
só uma garotinha de 8 anos, eu lembro com clareza do menino loiro e de nariz empinado que
acenava para as pessoas.
Quando eu te vi foi paixão instantânea. Precisei de vários minutos para recuperar o fôlego
que seu sorriso me arrancou. Fui percorrendo o mesmo trajeto que você. Desviava de pessoas e
ia acompanhando sua jornada pela cidade. Joguei uma rosa no chão. Você a pegou e a cheirou.
Foi como se tivesse sido prometido a mim. Era como uma profecia que mamãe me contava: “o
homem que te desflorar é e deve ser por essência, o seu marido”.
Claro que eu era ingênua na época e não tinha entendido o que aquilo significava, mas
sempre gostei de pensar que desflorar era o ato de cheirar a flor arremessada. Era como a nossa
brincadeira e piada particular. Naquela mesma noite jurei meu amor a ti aos pés do grande
carvalho. Marquei à faca um coração com nossas iniciais para que nosso amor crescesse junto
com aquela madeira majestosa.
O meu problema sempre foi o ciúme. Não gostava de ninguém perto de você. Tudo isso se
afligiu ainda mais quando mamãe morreu e fiquei só numa casa tão vazia. O vento me fazia
companhia. Ele sempre foi gentil e tenho certeza que entregava os beijos e palavras de amor que
eu proferia a ti.
Fiquei louca da vida quando te vi fujão com uma outra garota. E pensar que aquela maldita
tinha sua atenção só porque vestia-se de dourado e esnobava riqueza. Sei que seu amor não
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podia ser comprado, por isso eu mesmo comprei um machado e liquidei com a garganta e pulsos
da safada. Nunca mais usaria joia nenhuma para impressionar o homem de outra mulher.
Depois veio aquela sua professora de etiqueta, não é? Sei que passou dos limites com ela.
Eu os vi no meio da floresta com corpos nus. Só por que ela tinha peitos maiores? Pois sabia
como se comportar na frente de nobres? Só por que tinha mais idade? Só por que ela já estava
madura? Ora... pelos Deuses, nenhuma mulher que possa ser chamada de mulher deve se
envolver com um aluno. Por isso, a poupei dos castigos dos deuses lhe enfiando uma faca no
peito. Sei que ficou triste com a partida dela, mas o meu amor, tanto eu quanto você sambemos
a quem pertence. E comigo não há necessidade de etiqueta. Só precisa ser você mesmo. Pode
chorar, mas é para mim que deve derramar suas verdadeiras lágrimas, pois como o carvalho que
crescia, nosso amor se tornava mais forte.
Tornou-se tão forte que eu já não suportava mais ver você na companhia de ninguém.
Quando você foi naquela casa de órfãos eu quase surtei. Todos os garotos queriam ser como
você, um príncipe, logo rei, que não temia nada e ninguém. Um coração puro e valente. As
garotas, todavia, queriam que você as possuísse e as levasse para os aposentos prometidos a
mim. Mesmo aquelas de tão novas que nem tinham o sangue nas pernas eram atrevidas a esse
ponto.
E o que você fez? Alimentou o sonho delas. Eu me senti ofendida, mesmo sabendo que era
uma mentira das maiores. Ainda assim, como sua prometida, não podia tolerar que houvesse
concorrentes no futuro. Como eu me sentiria daqui há anos quando meu corpo fosse velho e
enrugado enquanto o delas seria firme e com sabor da juventude? Não... só esse pensamento já
me arrancava do sono e me obrigou a tomar uma atitude de premeditação.
Fui a causa do fogo na casa dos órfãos. Não achei mal poupar um ou outro menino que
conseguiu escapar. Mas as bastardas que conseguiam sair pelas janelas ou pela porta
encaravam o meu punhal. Mal tinham tempo de tossir a fumaça, eu lhes abria um ou dois furos
nos pulmões. Promíscuas desde de tenra idade, mereceram cada gota de ódio derramado.
E então, por fim, com o carvalho ainda prometendo o nosso amor, você imagina a minha
surpresa quando as cornetas tocaram e o anúncio dos bardos e mensageiros começou a se
espalhar pelas tabernas, becos e praças. Diziam que você estava prometido a uma nobre de uma
família abastada. Meu coração quase parou e só voltou a bater por conta da raiva que eu sentia.
Como alguém ousara roubar meu homem? Meu príncipe? Meu amor eterno?
Por isso, mesmo sendo das mais difíceis atitudes, resolvi juntar toda a minha coragem e
fazer alguma ação. Meu trabalho mais difícil e com certeza, também, o que mais recompensaria.
Antes de matá-la eu arranquei da boca daquela bastarda as palavras de que ela nunca te
amou. Disse-me que nem te conhecia direito e que faria qualquer coisa se eu a libertasse.
Acredita nisso, meu amor? Queria que, depois de tentar roubar o meu homem apenas por
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motivos mesquinhos de ganância, eu a libertasse. E onde estaria minha honra? Onde estaria o
respeito a uma rainha que deixara viva uma cobra traidora?
Nesse momento estou com o corpo de sua prometida. Tenho uma surpresa muito agradável
para quando nos encontrarmos. Fiz do couro cabeludo dela uma peruca maravilhosa. Se foi pela
aparência, a razão de sua fervorosa paixão e da proposta de casamento, nós dois estaremos
satisfeitos, pois sou com essas madeixas melhor e mais bela.
Por isso, seu tolo, depois de mostrar todos os sacrifícios e coisas que tivemos que abrir mão
por essa relação, eu te ordeno, seu tolinho... venha o mais rápido possível até a minha casa.
Corra, meu amor. Sou toda sua. Esse amor é todo nosso, assim como o carvalho firme que
sustenta nossos corações.
Da sua paixão prometida, Alessa.
Terceira casa atrás da Taberna das Cordas
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Sobre

como nos conhecemos
Evandro Xoxim

De: Bradd Pitty Gato <obraddpittygato@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 22 de março de 2017 04:34
Para: Marlene Francisca Montesam
Assunto: Sobre como nos conhecemos
Olá! Este não é um e-mail propriamente enviado para você, Marlene. Bom... até é, mas já
que você está morta, provavelmente nunca o lerá. Ainda assim, acho que é justo eu prestar
minhas últimas homenagens e contar um pouco sobre a maravilhosa e curta história que
tivemos juntos. Por isso, já que, inevitavelmente, não poderei comparecer ao seu funeral, vou
deixar o meu breve discurso abaixo. Se alguém puder lê-lo no célebre dia do enterro, de
preferência a prima Ruty, ficaria agradecido.
Pigarreie um pouco para dar um charme, ok? Vamos lá.
“Eu conheci a Marlene há um mês. Ela era uma mulher fantástica e com uma aparência
que eu não via igual em nenhuma outra pessoa. A forma como os olhos dela brilhavam nas
fotos. As poses, o jeito de sorrir, de usar óculos escuros e até aqueles chapéus ou biquínis me
deixavam excitado. Mesmo assim, não foi nenhuma dessas coisas que ganhou o meu coração.
Eu me apaixonei por Marlene quando descobri os seus segredos e os seus desejos mais
profundos. Vejam bem, mesmo que as fotos revelassem uma mulher extrovertida e bem
humorada com a vida, isso estava longe de ser verdade. A questão era que a pobre Marlene
sofria de uma libido intensa demais para ser compensada por seu marido apático, religioso e
provavelmente machista.
Marlene estava cansada de ser submissa. Não apenas por ser uma dona de casa sem muito
o que fazer, mas também por não ter nenhum de seus desejos atendidos. Acho que foram tantos
anos com o tal marido possessivo e tradicional que, em algum ponto de sua vida, ela decidiu
experimentar, ou melhor, arriscar novas experiências.
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Graças a isso conversamos pela primeira vez. Era um dia como qualquer outro e acabei
encontrando com “esposainsegura48” em uma das inúmeras salas de bate-papo da internet.
Imaginem só, uma mulher casada, insegura, temerosa e tímida sobre seus desejos mais íntimos.
Isso lá é vida?
Não. Claro que não. Por isso dei o meu melhor para ser quase uma espécie de psicólogo
para os problemas de Marlene. Conversamos por horas a fio até que ela fosse buscar o pequeno
Antônio e a grande Gabriela no colégio. Nos despedimos com a promessa de nos encontrarmos
na mesma sala e no mesmo horário.
Dito e feito.
A alegria foi enchendo o meu peito no dia seguinte quando conversávamos mais e mais.
Quando tínhamos percebido já estávamos até fazendo planos dela largar o marido idiota e
morarmos juntos. Uma nova família feliz. É claro que eu estava mentindo sobre isso, sabe como
é? Meus objetivos eram outros.
Mais três dias e tínhamos o e-mail um do outro. Eram falsos, é claro. Tanto eu, quanto ela,
precisávamos garantir nossa segurança e nossa privacidade, não é? Mas, ao menos, nossos
primeiros nomes foram dados. Adivinhem só, o meu era falso novamente. Depois de algumas
horas não foi difícil, apenas com o primeiro nome, encontrar o Facebook de Marlene Francisca
Montesam. Como ela era tímida e não gostava (ou quem sabe não podia) divulgar suas
informações, fui forçado a procurar o perfil dos filhos (que, convenhamos, também foi fácil).
Gabriela foi minha principal ajuda. Questão de minutos para confrontar os dados que ela
deixava expostos e um pouco mais de algumas horas para confrontar as fotos na frente de casa
com as que o site do Google Street View fornecia. Realmente, a tecnologia veio para ajudar.
Depois de semanas e de já termos até trocado algumas fotos picantes, enfim, combinamos
de nos encontrar pessoalmente. Era a primeira vez e aposto que ela estava animada. Saiu de
casa pela garagem precisamente às 14:49h. Eu sabia, pois estava bem próximo dali observando
tudo.
Tinha que dar o bolo nela naquele momento. Era a forma de eu ter certeza que não haveria
ninguém em casa no horário. Sem muito esforço pulei o muro e consegui destrancar a porta.
Não havia sistema de alarme (o que foi uma grata surpresa), e também não havia nenhum
cachorro de guarda (o que eu já sabia). Andei pela casa e fui conhecendo cada cômodo. Descobri
onde as crianças dormiam, onde todos jantavam e almoçavam e onde o marido trabalhava além
do expediente. Quase me senti parte da vida deles.
Em breve, eu seria... bom... talvez não parte da vida, mas sim, parte da morte.
Fui embora depressa e me preparei para a noite que estava por vir.
Estava excitado. Fiquei observando a casa até que todas as luzes estivessem apagadas. Mas
por algum maldito motivo, as luzes da cozinha continuavam a brilhar como uma estrela em céu
aberto.
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Pensei “ora... eles devem deixar ligado. Talvez as crianças tenham medo do escuro.”; fui
devagar e sorrateiro até a entrada. Quando passei pelo portão foi uma supressa descobrir que
Marlene é quem estava na cozinha. Ela chorava desesperada. “Pobrezinha, devia gostar mesmo
de mim.” – foi o que eu pensei – “vou matá-la rápido para não sofrer muito”.
Esperei só mais algum tempo para ter certeza que o marido não iria descer pelas escadas
ou que as crianças quisessem um copo de água. A porta de entrada estava aberta e, como um
relâmpago, eu coloquei a minha mão revestida com a luva na boca dela enquanto, com a outra,
enfiava e tirava uma faca de churrasco.
“Xiiiuu... vai ficar tudo bem agora. Não precisa mais se preocupar com o seu marido... eu
vim aqui para te fazer feliz” – foi o que eu disse no ouvido dela. Ela provavelmente escutou, já
que parecia querer dizer, ou gritar, algo. Mas eu a acalmei e, conforme o sangue escorria e a faca
entrava e saia, ela se debatia menos até que apagou de vez.
E então a minha maior surpresa da noite apareceu. Não era nenhum dos filhos que tinha
visto toda a cena. Também não era um milagre onde Marlene se levantava e entrava em combate
contra mim. Meu espanto foi ver o marido... incapaz e apático... dessa vez, literalmente. Havia
sangue dele por todo o chão e as poças dele e de Marlene já estavam se tocando e se unindo. Não
sei como diabos eu não percebi.
O sujeito tinha uma faca, também de churrasco, enfiada na cabeça pela vertical, um pouco
acima da orelha. Então, no final das contas, Marlene tinha saído de sua pele de mulher
submissa e tomado uma atitude.
Por isso, posso dizer que Marlene é uma grande mulher. Ela enfrentou os seus medos e deu
um fim neles com as próprias mãos. Gostaria de ouvir um “amém” por isso... por essa mulher
tão forte e que mesmo nos seus últimos minutos de vida, queria me contar (provavelmente) que
tinha tomado uma atitude. “Amém?”
Meu discurso acaba aqui. Se despeça da forma que for mais conveniente, ok?
Bom... tenho certeza que será um discurso memorável. A verdade é que recomendo que até
seja divulgado nos jornais. Sabe... papai, quando não estava me estuprando, sempre dizia que
eu tinha um dom com as palavras.
Além disso, não gosto de roubar mérito do trabalho dos outros. Até porque, convenhamos,
o dela foi ridiculamente ruim. Só enfiou a faca na cabeça do marido. O idiota deve ter morrido na
hora. Se tinha tanto ódio guardado dentro de si deveria ter feito ele sofrer um pouco mais. Mas
tudo bem... as coisas são como são, não é mesmo?
Ah... quase me esqueci. Parecia uma tragédia deixar dois órfãos sozinhos em casa... então
resolvi aplicar o bom e velho método que meu pai me ensinou quando eu era pequeno.
Infelizmente não posso ficar com as crianças. Em breve vou deixar o corpo delas em algum
lugar. Ainda não sei bem onde. Não faz o meu estilo lidar com coisas pequenas, mas me
sensibilizei com a perda delas. O que posso dizer? Sou quase um bom samaritano, não é?
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Por fim, aos policiais que devem estar lendo esse e-mail, gostaria que tornassem os meus
desafios algo um pouco mais provocante. Esta já é a 11ª vítima mulher que faço, e parece que
cada vez fica mais fácil. Vamos continuar jogando, tudo bem? Não é porque o placar está 11 a
zero que vocês têm que parar agora.
Um grande abraço.
Do seu amigo, B. P. G.
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Acerto de Contas
Faby Crystall
Marte, 07 de agosto de 2666.
Queridos Fernando e Carlos,
Confesso que relutei em escrever esta carta, mas, julguei necessário que fosse agora, após
todo esse tempo que vocês me condenaram ao exílio.
Tudo bem, vamos esclarecer algumas coisas: eu não matei sozinha as pessoas naquele
prédio, onde estava o laboratório de pesquisas e nem foi só ali! Lembram-se daquele atentado no
seminário de literatura, que vitimou 205 pessoas? Também tem dedo meu, ou melhor, de vocês,
afinal, não queiram posar de bons moços, porque foram vocês quem financiaram as minhas
pesquisas, lembram?
Pois bem, desenvolvi um gás potente que em contato com o oxigênio e ativado pela
temperatura do ambiente, ele age numa fração de segundo, causando paralisia dos membros
inferiores, sendo assim, a vítima não pode sair do lugar. Em menos de um minuto, são os
membros superiores, a essa altura, o gás já paralisou os órgãos vitais. Mas, depois de tanto
estudo e pesquisas e após o exílio, vocês devem estar se perguntando: - Por que Faby está
contando isso agora? — eu respondo:
- Foi injusto e cruel, vocês me denunciarem ao Conselho Inter Planetário de Segurança
Humana (CIPSH) e não assumirem suas participações, por isso, calculei que receberiam minha
carta bem no instante em que um míssil, com a ogiva recheada de gás, estaria bem perto da
atmosfera desse planeta imundo!
Como dizem, “A vingança é um prato que se come cru!”.
Desejo uma morte dolorosa!
Beijos
Faby
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Carta de Demissão
Faby Crystall
Salvador, 20 de abril de 2017
Sr. Diretor,
Venho por meio desta, informar que nesta data, estou me desligando do projeto.
Muitos foram os motivos que me levaram para tal atitude, mas acho de suma importância
lhe falar os reais motivos.
O projeto consiste em reunir autores e seus contos de terror, para publicação, só que eu
estava sofrendo todo o tipo de agressão, por parte dos outros membros da equipe organizadora,
Fernando e Carlos. As reuniões eram verdadeiras sessões de tortura, que eles cometiam contra
mim. Estupro? Sim! Fui estuprada pelos dois e se quer que eu detalhe: de todas as formas
possíveis. Use sua imaginação, sei que o senhor é capaz. Tudo começou no segundo volume,
quando se iniciaram as reuniões de trabalho, para decidir o andamento do livro. Desde já
informo que fui coagida, pois não ameaçaram somente a mim, mas a vida de minhas filhas
também.
Vou contar apenas como foi a primeira vez, as demais não serão difícil de imaginar como
foram. Primeiro foi Fernando, fui algemada na cabeceira de uma cama e fui torturada e
estuprada. Ele cortou minhas roupas com um punhal e fez pequenos cortes, no meu corpo, onde
eu sentia o ardor e a dor de ver meu sangue escorrer e ensopar o lençol. Ele me estuprou por
diversas vezes, nem consigo precisar quantas. Após algum tempo, Carlos adentrou no quarto,
pensei que estava salva, já que este sempre mostrou ser uma pessoa boa. Sempre se mostrou
um homem gentil e doce, mas, ao me ver indefesa, ele mostrou sua verdadeira face.
Carlos me amordaçou e vendou os meus olhos. Primeiro, jogou água sobre os cortes, mas,
teve o cuidado de colocar sal, para que eu sentisse muita dor. Não consegui gritar, por causa da
mordaça, pensei que fosse perder os sentidos. Depois soltou as algemas e me amarrou sentada
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numa cadeira de ferro, eu podia senti-la fria. Jogou água sobre meu corpo nu e começou a dar
pequenas descargas elétricas, causando choques por todo meu corpo. Durou muito tempo.
Depois disso, me deitou de bruços e também me violou, tal como o Fernando havia feito.
Essas sessões aconteceram em todas as edições e eu não conseguia me livrar, já que o
senhor mesmo os enviava para minha casa. Eram três meses de dores físicas e emocionais.
Por que eu estou contando só agora?
Porque consegui um local seguro para mim e minhas filhas e por isso, lhe informo minha
decisão.
E para os seus “monstros” de estimação, eu desejo a morte e devo informar-lhe que isso
não irá demorar, já tomei minhas providências.
Comunico também que não cumprirei o prazo estipulado por lei do famigerado aviso prévio.

120

A Arte do Terror – Volume 4

Para Minha Mãe
Faby Crystall
Salvador, 13 de agosto de 2015
Mãe,
Resolvi fazer uma viagem e não sei quando vou voltar!
Bom, o motivo desta carta é lhe dizer que minha viagem é devido a tudo que venho
sofrendo com o papai. Esse “porco imundo” que a senhora chama de marido e ama loucamente,
me estupra desde os sete anos.
Toda vez que a senhora saía para trabalhar, era justamente quando ele chegava do
trabalho de vigilante. Até a hora de o transporte escolar chegar, ele me torturava de todas as
formas. Começou como uma brincadeira de sentar no colo e logo, ele já estava me acariciando.
Não me recordo o momento exato, mas ainda lembro-me da dor que eu senti quando ele me
violentou, me estuprou. Eu não entendia como alguém que devia me proteger, poderia me
causar tanta dor. Ele me estuprou de todas as formas, mamãe! Acabou com o ser humano que
podia ter vivido em mim.
Cresci ouvindo ele me dizendo que eu não valia nada, que eu era uma vagabunda, que
tinha obrigação de fazer o que ele quisesse. Cresci me sentindo suja, perdida, uma vagabunda,
sim, cresci me sentindo uma PUTA.
Comecei a me deitar com vários homens por dinheiro, mas, com o intuito de juntar para
esta viagem que estou fazendo agora.
Você tem sua parcela de culpa, mamãe!
Porque nunca se importou comigo, nunca percebeu, nunca me ajudou em nada e quando a
senhora negava alguma coisa a ele, comigo ele se satisfazia!
Não me procure mamãe!
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Só escrevo esta carta, para que a senhora entenda, o porquê de tudo o que fiz. A propósito,
o corpo desse “porco”, está sobre minha cama, como ele gostava, mas, deixei seu jantar pronto
no forno. Vá até lá, fiz um delicioso cozido com legumes e pirão. Para ficar mais gostoso, a base
do cozido, são a língua e o pênis, desse imundo!
Bom apetite, mamãe!
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Para Minha Amada Filha
Faby Crystall
Cristina,
Quero que saiba que o meu amor por você é maior que tudo!
Sonhei com você desde o instante que soube da sua vinda e por todo esse amor, quero lhe
contar algo que me atormenta e sei que causa o seu sofrimento.
Você é adotada! Sim, você é!
Mas, não da forma correta. Há muito tempo, queria ter uma filha e conheci sua mãe.
Coincidência ou não, sentamos lado a lado, no mesmo banco do ônibus, e percebi que ela
chorava muito. Diante do seu desespero, dei a ela a garrafinha de água que eu havia comprado,
ela se acalmou um pouco, perguntei se poderia ajudar em alguma coisa e ela contou-me sua
história.
Havia engravidado do filho da patroa, foi demitida, o pai negou a paternidade, voltou para a
casa da mãe dela, sua avó, e foi expulsa de lá. Estava morando de favor na casa de uma amiga,
mas, não poderia continuar quando a bebê nascesse. Em meio as suas lágrimas, vi a minha
chance de realizar meu sonho. Convidei-a para morar comigo e disse que lhe ajudaria no que
precisasse. Em dois dias, ela já estava instalada em minha casa.
Marquei consultas e exames, comprei um belo enxoval, mantinha a geladeira e despensa
cheias, com todo tipo de alimentos e guloseimas para satisfazê-la. Quando ela foi morar comigo,
poucos meses faltavam para o seu nascimento e logo você veio.
Pronto! Minha felicidade não cabia dentro de mim! Acho que eu estava mais feliz do que
sua própria mãe. Ofereci a você tudo o que pude. As melhores escolas, viagens, cursos,
momentos de lazer, tudo o que te deixava feliz. A alegria estava completa, até o dia que sua mãe
resolveu conta-la que você não era minha filha.
Entrei num desespero sem tamanho porque, em troca do silêncio, ela queria dinheiro e
cada vez pedia mais. As chantagens aumentavam e eu não podia ter esse segredo revelado. Meu
medo era enorme, por não saber como você iria reagir.
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Eu a amo Cristina! Minha filha amada e só quero que entenda que tudo o que fiz foi por
amor, por isso lhe escrevo esta carta, para que você entenda que eu matei sua mãe para proteger
você. Sei que a cena que você presenciou lhe chocou, mas foi necessário. Sei que amordaçá-la,
acorrenta-la, mantê-la presa no porão durante tantos dias, fazendo com que ela definhasse aos
poucos, pode ter sido demais, mas eu não queria que você soubesse que não é minha filha.
Matei-a para proteger você, minha filha amada, mataria outras tantas vezes. Espero que
me perdoe!
Com amor,
Seu Pai
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Às Almas
Felipe Pinto
Boa noite!
Rememoro a trajetória de nossas almas e reconstruo o elo entre corpo e alma. Se meu
corpo é reflexo de minha alma, escravizaram meu ser, batizada com nova identidade, nem
branca, nem preta, MULATA. No silêncio da noite escura, sussurrando para a lua cheia, dou
liberdade à consciência permitindo meu corpo se consumir na fogueira que fui lançada
dissolvendo-me na natureza de onde vim.
Fomos arrancadas do peito de nossas mães. Desmamadas de nossa terra materna e
lançadas ao mar, à deriva, jogadas à Calunga grande na “promessa” de um novo mundo...
Chegamos à nova terra e nos deparamos com a escravidão com outros indígenas como nós.
Nativos desse novo mundo, distopia trazida pela branquitude colonial.
Escravidão estruturada por séculos, menosprezando as mesmas pessoas. Fomos da
senzala/cativeiro para os manicômios, presídios, hospitais e igrejas, que nos estigmatizaram
(como os místicos santos, como ao cristo em seus crucifixos), de loucas, histéricas, ladras que
“malandramente” resistimos à tangente. Nos apropriamos da marginalidade, nos aquilombamos,
nos “indigienizamos”.
Mulheres pretas submetidas ao machismo greco-romano/cristão, fomos demonizadas,
estupradas, domesticadas, medicalizadas como loucas em estruturas tão cruéis quanto o
cativeiro. Sempre nos molestando e aprisionando-nos, aos mesmos corpos indigestos ao corpo
sistêmico burguês, submetidas a atrozes torturas medievais nos manicômios, prisões e por
extensão nas igrejas, moléstias psicológicas levando, inclusive, a agressões físicas.
A

igreja

dos

padres

missionários

continuou

nos

catequisando

a

tais

moldes

materialistas/capitalistas/por consequência neoliberais. Modelos platônicos de dualismo,
imaculada perfeição inalcançável. Igrejas empresas que nos estupram, em seguida vende-nos
cintos de castidade, criando a puta na cama e a santa da sagrada família. Aquela que passa pelo
calvário no silêncio sofrendo os flagelos com seu filho. Curiosamente aquelas que expõem tais
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atrocidades são lançadas à rua, à marginalidade, à loucura, medievalmente jogadas à fogueira
como bruxas, meretrizes apedrejadas...
Geram-nos um inferno atemporal que nos consome cotidianamente em nossas relações
com outras pessoas, indivíduos que se esqueceram de nossa irmandade como filhas de Odudua.
Fazem-se escravos a essa construção social, demonizando-nos e fazem-se violentadores como os
que nos molestam.
Jogada ao inferno olhei nos olhos de Lúcifer e vi uma luz azul ao fundo. É a forja de São
Miguel Arcanjo sob a lei de Ogum que vem ao nosso auxílio ensinando-nos a lutar pela paz.
Atingimos a liberdade na lança do santo guerreiro, guerreando com amor e paciência, matando o
dragão branco com nossa resistência diária.
Hoje escrevo enquanto uma travesti negra universitária, vivendo as mazelas da senzala
high tech, entre a chibata e os ansiolíticos. Santa Marijuana foi criminalizada e prostituída aos
moldes do tráfico, sob os mesmos interesses que nos encarceram. Gostaria de escrever sobre
essa estética da branquitude hegemônica e os reflexos da exploração capitalista. Mas me lanço
no colo d@s pret@s velh@s... Seus conselhos acalentadores, a fumaça de seus cachimbos que
dissipa todo mal, suas costas marcadas pela tortura e seus olhos amarelados, cheios de amor a
todo aquele que vem ao seu encontro. Com saudade escrevo/relato que a escravidão não acabou,
apenas se atualizou. Com vocês me liberto do cativeiro, faço do amor e respeito minhas asas
para a liberdade e vou de encontro ao encanto crístico.
Existimos/Resistimos e ressignificamos!
Se quiserem viver no inferno, seremos exu, que em seu mistério usa uma capa preta
abrindo caminho para a vida, trancando a rua da degradação!
Niterói, 11 de abril de 2017
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O Homem de Preto
Flávio Assumpção
‘’Vindo de Teroarea onde as noites são infinitas e o vento traz o som dos gritos desesperados
dos suicidas. Quando ele nasceu uma tempestade de sangue caiu dos céus escuros. Fora batizado
com o sangue menstrual de Ix Tab, a deusa dos enforcados. Sua mãe Éris, a deusa do caos e da
discórdia, o amamentou até a idade dos cinco anos. Quando ele cresceu se casou com sua mãe, a
linda deusa da confusão eterna. Depois de cortar a cabeça de sua bela genitora, a pedido da
própria e, em nome do caos, ele se casou com Lillith, a mais rebelde das mulheres do infinito. Ele é
filho de Lúcifer, o portador da luz. Ele vê e sorri no escuro, escrevendo no livro negro de Azrael.’’
Samael, o veneno de Deus
Carta 1—
Estamos todos presos aqui dentro deste vagão, não temos mais a noção de hora, não se
sabe se é dia ou noite, não lembramos mais da luz do Sol, esquecemos os nossos nomes, nossos
amigos e irmãos, não existem mais memórias das vidas que tínhamos fora daqui. Não
conseguimos nos lembrar como tudo aconteceu, apenas estamos nesse vagão do metrô. Ele não
para, apenas segue um rumo infinito em direção do nada. É impossível enxergar alguma coisa
pelas janelas, apenas a escuridão lá fora. Passamos sempre por uma estação de metrô vazia e
assustadora. É sempre a mesma estação que passa pelas janelas e por nossos olhos, como se
estivéssemos dando voltas eternas pelo mesmo lugar. O trem nunca parou nesse local, ele
apenas segue o seu ritmo alucinante pelos túneis infinitos. Não sabemos se estamos sendo
conduzidos por alguém, nenhum contato foi feito até agora, não sabemos se existem mais
pessoas ou mais vagões. Estamos sem comer, sem beber água, não dormimos, nem sequer
urinamos ou defecamos. O mais estranho é que não sentimos mais estas necessidades
fisiológicas básicas. Não vemos outros trens passando pelas janelas, não sabemos se existem
outras linhas. É impossível enxergar algo pelas janelas, não se sabe se existe algo fora do vagão.
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Todos estão com muito medo. Nossos celulares não funcionam. Estamos condenados em uma
maldição que se repete e repete sem um fim.
Somos 22 pessoas aqui dentro, a iluminação é precária. Uma grávida, um homem negro,
uma lésbica adolescente, um jovem homossexual, uma transexual, uma senhora oriental, um
muçulmano, um skinhead, um punk de calças rasgadas, um senhor nordestino, um pastor
evangélico, uma freira de meia idade, uma senhora com mais de setenta anos, uma criança
autista carregando um caderno de anotações, um mendigo, um homem com uma perna
mecânica,

uma

mulher

obesa,

um homem

com

nanismo, duas

irmãs

gêmeas

com

aproximadamente vinte anos de idade, um garoto albino e eu. Sou um garoto de quinze anos e
sou deficiente físico, estou em minha cadeira de rodas. Somos um grupo de pessoas vivendo
neste vagão sem rumo. O tempo não existe mais.
Resolvi escrever esta carta com o intuito de avisar alguém lá fora, ainda tenho esta
esperança. Assim que passarmos pela estação novamente, vou jogar a carta pelo vão da janela
do trem. Talvez alguém a leia, talvez alguma ajuda possa chegar até nós. Algo tem de ser feito. O
único receio que tenho é de que o homem de preto possa pegar minha carta. Ainda não contei
sobre ele. O homem de preto está sempre nos perseguindo. Às vezes ele aparece nas janelas do
vagão, em outras ocasiões nos o vemos lá na estação em pé, apenas observando o trem passar.
Ele sempre está sorrindo e nos observando presos aqui dentro. Ele sempre está lá, do mesmo
jeito, em pé, sorrindo com seu sorriso maldito que nunca termina, o seu corpo é magro, como
uma sombra negra, flutuando no meio da estação que passa pelos nossos olhos constantemente.
Não conseguimos ver o seu rosto, sabemos que ele é uma sombra com um sorriso enorme e
terrível, nada abala ou faz cessar aquele sorriso desgraçado que parece zombar de nossa
condição. Na mesma estação vi que ao lado do homem de preto, existe ainda uma menina que
chora sangue com a sua barriga aberta, tentando desesperadamente recolocar suas vísceras em
seu corpo dilacerado. Do outro lado do homem preto vemos uma criança com cerca de dois anos
de idade segurando uma enorme faca em sua mão esquerda. Sempre que passamos por ali a
criança nos observa e lentamente ela corta sua garganta deslizando aquela lâmina brilhante em
seu pequeno pescoço. Não sabemos se isso seria algum tipo de mensagem que eles querem nos
passar. A estação ao qual sempre passamos se chama ‘’Estação Teroarea’’. Não sei em que
cidade essa linha de metrô passa ou onde ela fica talvez essa informação os ajude ai fora para
que o nosso resgate seja facilitado.
Os ânimos aqui dentro estão exaltados, as pessoas estão a ponto de se matarem. Todos se
odeiam e briga por tudo, a intolerância é enorme. O homem negro não pode sentar perto do
skinhead. O homossexual, a trans e a lésbica não podem se aproximar do pastor. O muçulmano
odeia a freira, a freira odeia o punk de calças rasgadas, a grávida não quer que a criança autista
encoste em sua barriga pois tem medo que seu filho nasça com autismo, como se isso fosse uma
doença transmissível. A mulher oriental tem nojo do nordestino, ela sempre teve medo das
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pessoas do Nordeste, a senhora com mais de setenta anos não quer chegar perto do mendigo,
pois acredita que ele vá violentá-la sexualmente, além de reclamar que ele tem mau cheiro. O
mendigo tem medo de anões, a mulher obesa odeia pessoas com perna mecânica, as gêmeas
tiram sarro da mulher obesa, o garoto albino diz que eu só dou trabalho por não poder andar e
que minha cadeira de rodas atrapalha o grupo. E eu nunca gostei de pessoas albinas. Todos se
detestam se odeiam, aprisionados em nossos preconceitos e medos. E isso não irá nos ajudar a
sair daqui. Estou escrevendo esta carta sem falar pra ninguém do grupo, vou fazer por minha
própria conta, enquanto elas brigam se agridem e se ofendem. Talvez esse seja o motivo do
sorriso sem fim do homem de preto, a nossa própria estupidez. Estamos num circo dos horrores,
gritos, choros, ofensas, e preces intermináveis, palavras de ordem fascista, o nome de deus já foi
dito por diversas vezes. Palavras racistas e homofóbicas ditas a todo instante, talvez fosse melhor
estar lá fora rindo com o homem de preto, olhando para aquele homem sem rosto e sem olhos,
com aquele maldito sorriso que nunca acaba. Todos aqui dentro estão cheios de suas razões,
com seus umbigos recheados de algodão, donos da verdade aprisionados em seus egos infantis,
com medo de si mesmos. Pois cada um aqui dentro é a própria denúncia da fragilidade da
existência humana.
Escrevo para pedir ajuda, espero que alguém consiga parar este trem e nos tire desse
pesadelo sem fim, por favor, alguém nos tire desse metrô infernal. Apenas quero voltar para a
minha casa e recuperar a minha vida, vida que infelizmente eu não me lembro de como ela era.
Talvez eu nem tenha casa, só sei que não agüento mais ficar aqui dentro neste pesadelo infernal.
Não agüento mais essa repetição sem fim e estas pessoas perdidas. Cheios de si, donos de
suas verdades, cegos em suas cabeças, se esquecem que aquilo que acreditam ser a realidade
nada mais é do que a interpretação singela que seus pequenos cérebros fazem daquilo que estão
vendo, ouvindo e sentindo. Nós não conhecemos a verdade, nós nunca enxergaremos a
realidade. Talvez nós não mereçamos ser salvos.
Devo informar nesta carta que o único que não julgou ninguém, ofendeu e agrediu, foi o
garoto autista. Ele é o que é, sem mascaras, puro e autêntico, vivendo livre em suas diversas
realidades as quais ele tem acesso, diferente de nós, aprisionados em uma visão unilateral a
qual tentamos defender com nossas vidas mesquinhas, não aceitando aquilo que nos faz ver
outras possibilidades, outros mundos e outras formas de viver. Ele apenas fica sentado no chão
escrevendo em seu caderninho de anotações.
Devo lhes dizer que apesar de nossas brigas sem fim, o grupo decidiu de forma democrática
que todos deveriam ficar dentro do trem, ninguém tentaria sair para pedir ajuda. Decidimos que
iríamos ficar esperando até que alguém viesse nos resgatar e nos ajudar. É uma espera longa e
torturante, a tão esperada ajuda nunca chega, o nosso salvador nunca aparece para nos tirar
daqui e fazer com que o pesadelo termine. Mas como foi decidido pela maioria, temos de ficar
aqui dentro até que alguém nos tire daqui. Eu vou desrespeitar um pouco essa decisão com esta
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carta, espero que ela caia nas mãos de alguém. O meu grupo não ficará sabendo de nada, vou
fazer tudo escondido enquanto todos estiverem distraídos brigando uns com os outros. Vou
finalizando minha carta por aqui, espero que tudo dê certo no final.
Carta 2 —
Infelizmente as coisas pioraram aqui dentro do trem. As pessoas daqui formaram quatro
grupos diferentes. Estão espalhadas pelos quatro cantos, separadas pelas barras de ferro e pelos
bancos que foram arrancados formando uma barricada no meio do vagão. Os grupos foram
formados no calor das discussões, as afinidades os uniram para lutarem uns contra os outros,
transformaram o medo em ódio, ódio irracional que os dividiram tornando-os inimigos mortais.
Uma tragédia está para acontecer aqui dentro, a raiva brilha em seus rostos escurecendo a
máscara que cobre o medo em seus olhos. A loucura e o caos imperam no vagão, a morte escorre
na saliva de suas bocas odiosas. Precisamos de ajuda urgente! Eu não me uni a nenhum dos
grupos, estou perdido no meio do vagão, protegendo a criança autista que parece não se
importar muito com o que está acontecendo aqui dentro. Eu estou com muito medo. Minha
primeira tentativa de me comunicar com o mundo exterior falhou. Na última vez que passamos
pela estação de Teroarea, vi que o homem de preto segurava minha carta em suas mãos, ele
sorria como sempre. Aquele mesmo sorriso que nos tem acompanhado durante muito tempo,
tempo que já não faz mais sentido aqui dentro. Não sei quando passaremos novamente pela
estação maldita ou quando verei aquele sorriso aterrorizante mais uma vez. Sei que esta pode
ser a última vez que tento me comunicar com alguém do lado de fora do vagão, se é que existe
um ‘’lá fora’’.
Não deixarei de escrever aqui na carta que eu percebi mais um detalhe na estação de
Teroarea enquanto passávamos por ela. Vi que em uma de suas paredes, atrás do homem de
preto havia um pôster, com uma espécie de propaganda sobre um livro de terror. Em suas letras
eu pude ler “Lançamento do livro — O vagão’’. Talvez essa informação nova possa nos dar
alguma resposta sobre o que está acontecendo aqui dentro. Tentarei jogar minha carta para fora
do trem, antes que a estação de Teroarea apareça novamente, antes que ela caia nas mãos do
homem de preto. Desejo imensamente que alguém me salve e me tire dessa maldita repetição
sem fim e impeça o massacre que está para acontecer aqui dentro.
O inferno está piorando, neste momento eu vejo no canto esquerdo do vagão o pequeno
bebê cortando lentamente sua garganta com a lâmina de sua faca brilhante. No outro extremo
do trem eu vejo a mulher com a barriga aberta deslizando no chão do vagão, passando por cima
de suas vísceras expostas com os seus terríveis olhos psicóticos. Como eles conseguiram entrar
aqui dentro? Nas janelas dezenas de mãos negras batem freneticamente nos vidros, vejo sangue
escorrer das portas de saída e entrada. Logo todo o vagão estará inundado com sangue que nos
afogará. Gritos atordoantes que surgem do lado de fora penetram em nossos ouvidos causando
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pânico generalizado. Olho para cima e vejo que o horrível homem de preto está aqui dentro, ele
caminha se arrasta pelo teto como seu fosse uma enorme aranha negra, ele olha para mim e
apenas sorri como sempre faz. Vejo que o garoto autista está ao meu lado, ele escreve com
velocidade em seu caderno de capa preta, sem parar. Enquanto ele escreve, vozes em minha
cabeça ditam os meus pensamentos, meus atos e antecipam os acontecimentos aqui dentro do
vagão. Alguém me ajude, creio que fiquei louco. Vou jogar a carta lá fora pela janela, seja o que
Deus quiser.
Carta 3 —
Olá caros amigos Fer, Carlos e Faby. Vocês ainda não me conhecem, sou o irmão de um
escritor amador e estou enviando seu último conto para ser lançado em sua próxima coletânea
de terror de vossa editora, a grande e famosa Teroarea. O conto dele se chama “O vagão”. É
sobre um grupo de pessoas que não sabem que eles são personagens de uma história de terror,
que eles só existem nas páginas do livro, que estão condenados a repetição sem ter a noção de
que vivem nesta realidade paralela à nossa. Ele escreveu este conto em seu pequeno caderno de
capa negra, ele é autista e tem apenas onze anos de idade. Ao longo do enredo, um dos
personagens irá perceber que eles estão presos numa história e que estão condenados a revivê-la
todos os dias. Não posso contar mais detalhes sobre o conto, espero ter a honra de vê-lo
publicado em seus projetos de imenso sucesso. Meu pequeno irmão é muito fã dos seus contos
“O bebê e a faca”’ e “A mulher das vísceras expostas”’. Agradeço desde já pela oportunidade. Por
enquanto deixarei apenas o pseudônimo favorito do meu jovem irmão, fiquem com as bênçãos da
grande Ix Tab, a deusa dos enforcados, grato!
ASS: O HOMEM DE PRETO (seu pseudônimo)
*Nota do autor: Uma singela homenagem aos amigos Don, Carlos e Faby da Arte do Terror.
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Poesia no Chiqueiro
Flávio Assumpção
Os escritos estão na parede
Feitos com as fezes do coração
Cuspo uma prece no ar
Ela cai de volta em meu rosto
Ardem os meus olhos cegos
Uma bela freira com seus lindos seios à mostra
Ajoelha-se na minha frente
Com sua mãe envolta em arames farpados
Masturba-me fortemente
Suas mãos fazem o sangue escorrer
Ejaculo em seus seios rosados
O sémen espirra se misturando ao sangue rubro
Deslizando no corpo daquela mulher sagrada
Em sua mão esquerda ela traz uma bíblia negra
Ela abre a boca deslocando a mandíbula
Uma abertura enorme em sua cavidade oral
Sua língua negra de serpente se mostra
Alfinetes envenenados na ponta
Lambe lentamente minha glande ferida
Uma banda musical de anões vestidos de palhaços de circo toca uma música trágica
Lacraias vermelhas dançam sob meus pés
A bela freira urina em um cálice dourado
Com uma das mãos ela me oferece seu licor amargo
Dois elefantes cinza nos denunciam
Ofendem-nos ferozmente e com veemência
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Um velho aleijado tenta desesperadamente apagar os escritos na parede
Palavras de amor, paixão, dor, angústia,
Verdades escritas com o fogo da alma
As fezes da parede já estão ressecadas
O velho tem dificuldade em apagá-las
A parede grita de dor
Tenta se defender da atitude do velho homem
A velha parede descascada luta em vão
Suas rachaduras são visíveis
Os escritos não devem ser destruídos
Um pequeno garoto com cabeça de repolho surge para protegê-la do velho
Ele rouba seu esfregão e o balde com água suja
Derrama-o pelo chão
O velho senta-se no chão e chora como um bebê
Uma cadela de três patas surge para amamentá-lo
Com suas tetas carregadas de leite canino
O pequeno garoto com cabeça de repolho
Deita ao lado da velha parede
Acaricia suas rachaduras com delicadeza
Deslizando seus jovens dedos de cenoura
Em cada frase formada com aquelas fezes ressecadas
Uma velha mulher tenta distrair o garoto
Ela rouba e cena no show circense dos anões
Faz malabarismos com bebês recém-nascidos
Os porcos do chiqueiro aplaudem o seu número
Enquanto preparam um belo churrasco de carne humana
Os pratos são servidos
Vinho menstrual
Azeite de cabelo
Unha frita
Dedo ao molho rose
Testículos cozidos
Patê de pele
Intestino caramelizado
Um verdadeiro banquete
Ao lado os porcos negociavam os sentimentos humanos
As prateleiras continham
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Alegria, amor, paixão, medo, dor.
Tudo estava à venda
O pequeno garoto com cabeça de repolho se levanta
Despede-se da velha parede
Escreve um último verso com suas fezes vegetais
Olha para o horizonte
Segue em direção da estrada de pregos
Deixa uma flor para o pobre homem que está virando boneco de madeira
E se despede
Lacraias dançam em meus pés
A freira termina o sexo oral
Sua mandíbula volta ao lugar
Recolhe sua língua
Coloca sua bíblia negra em minha testa
E cospe em minha garganta
Do cuspe nasce um escaravelho azul
Ele tapa minha respiração
Engasgo e perco o ar
Caio no chão
Batendo fortemente a cabeça
O sangue do meu crânio aberto espirra
Na velha parede onde os escritos feitos de fezes estão
Um novo poema se forma
O sangue resseca
E a velha parede se fortalece
‘’Meu amor, você deve estar em seu quarto agora lendo essa carta em forma de poema que
deixei em sua cama. Fiz especialmente para você, para demonstrar o quanto eu te amo. Você
deve ter percebido que ao lado da carta tem uma pequena caixa vermelha. Dentro dela eu deixei
um dos meus dedos e o meu prepúcio, cortei-os para provar que meu amor por você é visceral.
Tenho observado cada passo seu em segredo todos os dias sem que me percebas, não sabe quem
sou. Hoje conhecerá todo o meu amor por ti. Sempre que você sai para trabalhar eu entro em
sua casa e recolho os teus fios de cabelo, os papéis higiênicos que você usa, a comida que você
descarta, os lenços de papel que enxugam o seu nariz e suas lágrimas, me masturbo nas suas
gavetas de calcinhas para que sempre tenhas algo meu com você no seu dia a dia. Tenho uma
enorme coleção em casa com todos os seus absorventes. Amo você meu amor, quero cortar todo
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o seu corpo com minha faca especial, quero arrancar os teus olhos lentamente. Necessito tirar
toda a sua pele para usá-la como minha vestimenta especial. Prometo que vou cuidar com amor
e carinho do seu cadáver. Vou fazer amor com ele todos os dias que puder. Agora sabes o quanto
eu te amo, muito em breve estaremos juntos para sempre’’.
P.S. Se quiser me conhecer olhe embaixo de sua cama.
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Gosto
Temperó
Barra Velha, 31 de dezembro.
Luiz, venho por meio dessas palavras aleatória, de uma carta meio amassada; vomitar
frases que só a gente conhece para tentar te fazer recordar.
Como não poderás mais me pertencer, lamento.
Não poderei perdoar-te, tal cena não pode ser esquecida facilmente, talvez porque não é
usual encontrar a sua irmã nua com o namorado e o pior, na minha cama.
Os lugares que visitamos foram estragados, mas não deveriam, por sua falta, já não posso
mais visitá-los sem você, porque eles não fazem mais sentido. Essas lembranças vou
mastigando, esperando que um dia perca o sabor, então eu cuspa para fora de mim.
A festa de quando eu olhava nos teus olhos, aquelas enormes bolas verdes, às vezes azuis,
o sol que determinava. Toda vez que quase sem querer, parava neles, sentia-me roubada, mas
não, eu não perdia, mais cê me ganhava.
Lembra daquela vez que a gente saiu escondido da minha mãe, às 11 da noite, que a lua
estava bem branquinha e o céu bem decorado, na praia fomos dançar até as ondas te levarem.
E aquela meia que você esqueceu aqui em casa está guardada, a única coisa que me
garante que você foi real. Você até pode vir buscar, mas terá que ficar no mínimo 3 temporadas,
não 1 diária, como você sempre insiste.
Passo minhas noites te desenhando no meu lençol, planejando nosso casamento que você
nem quer, te projeto em todos os meus sonhos e anseios, porque sem você nem o gosto do café é
o mesmo.
Sem você, tudo perde o gosto. Mas só de pensar que o gosto dela você já sentiu, não faz
mais tanta diferença.
Porém saiba que até você chegar aqui o corpo já terá apodrecido.
Considere isso como um adeus para sempre.
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Assinado: alguém que você já disse amar.
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Segredos
Temperó
Joinville, novembro de 2016.
Querido ministério da educação, estou justificando minha falta no Enem.
No dia 4, em meio a tantas preocupações e anseios fui dormir em busca de paz, e deixei
para o travesseiro todos os meus males diários, e acordei sem esta âncora, iniciei meu dia com
tranquilidade, cada passo eu concluía um pensamento e começava outro.
Fui para escola, destinada à realmente aprender, e não fingir que senti a fragrância desse
perfume indolor, como eu fiz durante esse ano, infelizmente este peso reverberará amanhã no
Enem, cujo compromisso fará com que eu falte (ou não) ao aniversário da minha mãe.
Depois de ter almoçado sozinha naquele butequim da esquina da escola, que hoje a carne
era frango, caminhei para a minha escola de natação.
Logo já estava no vestiário, como era usual, fui tirando meu uniforme e procurando pelo
meu maiô, aquele cheio de bolinhas azuis que a minha vó me deu no dia das crianças, sim, ela
acha que ainda sou uma criança, mas tudo bem, eu também acho.
Entre livros e coisas que eu nem sabia que estavam ali, além de encontrar meu maiô,
encontrei um bilhete da minha mãe, que provavelmente colocou antes de eu sair de casa, antes
de ir para escola. E nele dizia que meu ex-padrasto, ex porque eles terminaram, ele era muito
agressivo quando bebia e guardava alguns segredos; tinha ligado para ela, a ameaçando de
morte, nesse momento eu gelei, ele tinha a chave lá de casa, e eu e minha mãe morávamos
sozinhas.
De maiô e mais uma calça que eu coloquei apressada, sai correndo para a minha casa, que
era umas 10 quadras dali. Minha mochila até arrebentou e caiu, mas eu deixei lá, na rua.
A ladeira, que sempre foi difícil para subir, parecia imensa, e confesso que naquele
momento eu estava com medo, afinal quem não estaria?!
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Tentei ligar para a polícia, mas eu estava sem chip no celular, e ao longo da Piratuba,
maldita rua, não tinha nenhum orelhão. Continuei subindo a rua, e me aproximando de minha
casa, a última da rua, tudo silencioso, ok, está tudo bem, vou entrando, tentando ouvir alguma
coisa para saber se ele estava ali.
Girei a chave, a sorte que ela estava no bolso da minha calça; e antes de dar o primeiro
passo, olhei para o chão buscando algum sapato visitante, nenhum. Passei pela sala, a TV
estava ligada no mudo, mas cortinas estavam sobre ela, as almofadas estavam rasgadas e no
chão. Cruzei o banheiro, que estava normal e fui parar na cozinha, os armários estavam abertos,
e sem louça, porque elas estavam no chão, quebradas.
Acelerei o andar, e vi alguns vultos no quarto da minha mãe, será que alguém ainda estava
ali?
Na soleira do quarto, fiquei imóvel, buscando uma reação, eu não sabia o que fazer. Quem
saberia o que fazer quando a sua mãe está morta no chão, e cercada de homens com roupas
pretas e velas nas mãos?! Ela estava dentro de um círculo desenhado no chão, e banhada por
sangue, com alguns desenhos talhados no corpo.
Os olhares voltaram-se a mim, pus-me a correr em direção da porta, tentando desviar das
louças e almofadas no chão, cai e não adiantava correr ou gritar, ele já estava na minha frente.
"Tati, agora é a sua vez".
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Para Márcia
Guilherme Giublin
Cara Márcia,
Curitiba, 09/04/2017
Sei como deve ser estranho receber uma carta nos dias de hoje, mas é a única forma de
comunicação, dada a minha circunstância.
Peço desde já que não amasse ou rasgue essas linhas, sei também como deve ser estranho
ter notícias minhas, mas juro que não lhe escreveria se me restassem outras alternativas.
Sou um solitário, você bem sabe. Enquanto estou nestas condições, recebi ajuda de
minha mãe, mas ela se foi. Estou tão surpreso quanto deve estar agora, você sempre disse que
ela jamais me deixaria, mas aconteceu.
Sei que o que fiz foi errado e te chocou, mas foi sem querer, não pensei na hora de fazer.
Aliás, você nunca ouviu meu lado da história, vou resumi-la agora. Eu estava meditando sobre a
vida, como gosto de fazer quando os gritos começaram a ficar mais altos, era sua filha e aquela
pestinha. Fui passo a passo ver o que ocorria e ela estava impedindo que sua filha brincasse
com os brinquedos. Pensei em intervir, mas crianças se entendem, você sempre me disse isso,
então voltei para minha posição de observador pensante do horizonte. Mas os murmúrios
continuaram e foram aumentando, sua filha deu um grito, a pestinha riu. Queria ajudar sua
filha, mas o que mais me lembro é que aquela agitação interrompeu um momento em que eu
estava prestes a ter uma epifania.
Você sabe que o que mais prezo em minha vida são as epifanias que me fazem produzir,
por isso fui tomar uma atitude e colocar aquela pestinha em seu lugar.
Devo ter chegado lá brigando, mas ela começou a rir de mim. Sua filha, que eu tentava
ajudar, também começou a rir. Percebi que estava ficando cada vez mais nervoso e as palavras
não saiam corretamente da minha boca, eu apenas balbuciava coisas que nem mesmo eu
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conseguia compreender. E elas rindo, rindo e apontando para mim, fui ficando cada vez mais
irritado...
A próxima coisa que me lembro é de você me acertando com alguma coisa de louça na
cabeça. A pancada seca, seguida do latejar e algo quente escorrendo no pescoço. É verdade que
eu não lembro de ter enforcado a menina, mas pense comigo: o importante é que ela está bem e
sem sequelas enquanto eu estou sendo punido.
É a partir da minha punição que começou o calvário.
Você sabe que não ligo muito de ficar em casa, então o meu maior problema é esta
tornozeleira que está me dando uma espécie de urticária, mas até aí tudo bem, preciso sofrer um
pouco, pelo menos acho.
A falta de internet é pior, mas sempre gostei de ler, então tento compensar dessa forma.
Aliás, quando eu era criança não existia internet e mesmo assim eu sobrevivi.
Tudo isso me fez finalmente produzir meu romance, acho que está ficando muito bom, se
você vier me ajudar, como acho que virá, vou mostra-lo a você.
Mas voltemos aos fatos.
Mamãe cuidava da mim, a empregada da casa e uma conhecida de minha mãe traziam
comida, livros e dvds de fora para mim. Tudo ia muito bem.
Apesar de você chamar mamãe de superprotetora, sempre nos demos bem, até que comecei
a ficar na janela e ela passou a me perturbar. Fora televisão e livros tinha que fazer algo, então
comecei a ver as crianças brincando aqui no parque do prédio vizinho. Por algum motivo ela
começou a implicar com isso, falava dos vizinhos, me mandava sair da sacada, chegou até a
ameaçar mandar derruba-la do meu quarto. Fiquei muito brabo com ela, o quarto é meu, já sou
um adulto, fui julgado como um adulto capaz, aliás, e ela queria modificar meu quarto sem
permissão? Não deixei, briguei com ela, comecei a gritar e ela não tocou mais no assunto,
provavelmente porque sumiu.
Como você sabe o andador dificulta muito sua locomoção. Nossa escada ela só conseguia
subir com a cadeirinha elétrica, e já fazia um tempo que não saia nem para o quintal. Seu lar
era seu mundo. Mesmo assim resolveu sair sem nada me avisar. Fiquei muito surpreso e
desconfiei logo da Claudete, a empregada. Pena que isso foi sexta, então passei dois dias
sozinho, esperando a Claudete vir trabalhar. Quando chegou foi logo reclamando do cheiro que
infestava o ambiente. Percebi que era um disfarce para eu esquecer minha mãe, então perguntei
diretamente onde ela estava, mas Claudete disse que não sabia. Foi ficando assustada, queria ir
embora e não me lembro bem o que houve, mas deve ter ido, porque não apareceu mais.
O engraçado é que depois da briga com Claudete comecei a reparar que havia um cheiro
mesmo, meio opressivo, parecia roupa quando se guarda molhada em uma sacola até apodrecer,
sabe? Também lembrava quando se coloca um rato em um vidro por muito tempo, quando se
abre tem um cheiro que é o novo cheiro da minha casa.
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Mas não devia me importar muito com isso, o que me incomodava mesmo era estar
sozinho, sem possibilidade de conseguir nada do lado de fora do mundo. Por sorte a Isabel, que
trazia as compras, os livros e os dvds, apareceu. Disse estar achando estranho nem mamãe nem
Claudete terem pedido nada, além de ninguém atender o telefone. Não gosto de telefone, disse,
além do mais, elas me abandonaram. Vi os olhos de Isabel se arregalarem, ela também sabia
como era horrível o ato que as duas cometeram comigo. Disse que ia fazer as compras e queria
sair, mas eu precisava pedir uns livros, subi para pegar a lista quando de repente ela deu um
grito, aqueles gritos que atrapalham a paz de todos. Desci correndo e ela tentava abrir a porta,
mas tinha que ir até ela para dar a lista dos livros, a aporta já se abria quando consegui impedila de sair.
Infelizmente isso não adiantou de nada, ela nunca mais voltou com meus livros. A casa
está suja, o cheiro aumentou e agora a casa inteira fede. O ar está carregado. Estou com fome,
pouca coisa ainda sobrou aqui em casa, não tenho mais livros parar ler, tudo fede, tudo é sujo,
ninguém vem me ver. Resolvi fechar todas as janelas e portas, se o mundo me abandonou, eu
vou abandoná-lo, mas a fome aumenta, me sinto fraco e enjoado, parece que estou pegando uma
doença, algo a ver com esse cheiro, não tenho remédios, me sinto febril. Preciso de ajuda, sei que
está chateada comigo, Márcia, mas venha aqui me ver, veja em que situação estou que sei que
terá pena e me ajudará, uma visita, é tudo que peço, sinto fome, Márcia, venha me ajudar, não
me abandone a minha própria sorte aqui nessa casa suja, fedorenta e fechada, eu imploro!
De seu arrasado, mas, apesar de tudo, amigo fiel,
Ernesto Mattos.
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O Gênio Incompreendido
Hebe Santos
Estância, 13 de abril de 2017
Ilustre confidente:
A minha consciência moral tem me torturado ultimamente, pois os meus valores pessoais
sussurram todos os dias em meu ouvido: - Seja solidário com o próximo, sobretudo se esse for o
delegado, afinal, para que a credibilidade dele siga incólume, é necessário encontrar o assassino
que perpetrou tão bárbaro crime. Como me alcunharam mesmo no jornal? Minha memória tem
andado tão falha ultimamente...ah! O Açougueiro. E quanto aos predicativos? O criminoso é
demasiado cruel, frio e sádico. Sinto-me tão lisonjeado que resolvi contribuir com uma modesta
confissão de autoria.
A propósito, como vai a sua bela filha, a espetacular e apaixonante Cassandra? Confesso
que adoraria vê-la como uma de minhas mais magníficas obras de arte. Consigo vê-la como
peça-chave em um ambiente surrealista com uns toques de pop art. Sem dúvida, ela seria uma
espécie de ninfa citadina se insurgindo contra esse perverso culto ao aspecto — algo efêmero —
mostrando, poeticamente, a morte do ser, a alma ensanguentada, os olhos vítreos perdidos no
vazio do não ser. Estou tão nostálgico! Preciso voltar a produzir. Ora, eu sou um artista, um
gênio incompreendido, dependente, para o meu pesar, da mediocridade de meus observadores e
críticos. Eles não entendem nada de Arte! Que droga! Acho que me excedi...
Deixemos de lado as minhas vãs expectativas: eles jamais alcançarão o meu brilhante
raciocínio. Isso é tão frustrante. Por tal motivo, resolvi confessar que sou o autor da tão
aclamada obra de arte. Preciso ganhar a necessária projeção, ora! Notabilidade é tudo! Ah! Estou
tão desejoso de ser contributivo que quase esqueci de dar o nome da obra propriamente dita a
você. Ela se chama O Corpo Capitalizado: Destroços de uma Alma. Desculpe-me. Esse é o da
próxima. O título é este: O Olhar do Homem sobre o Corpo Feminino: um Canibalismo Simbólico
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e Socialmente Inimputável. Um título grande para uma grande obra. Agora, chega de ser
circunlocutivo.
Estudara-a durante aproximadamente um mês. Olga era uma mulher bonita. Um lago de
malícia, de luxúria e de vaidade, naturalmente. Eu sei. É um sofisma non sequitur, afinal, nem
toda moça bonita é maliciosa, luxuriosa (sem ser ninfomaníaca) e vaidosa. Quem disse que eu
me importo com o seu modo limitado de pensar? No dia em que você souber um pouco mais
sobre as características comuns e exceções à regra, conversaremos. Esse dia não tardará, esteja
seguro. Afinal, também sou um excelente professor. Compreende-me? Ah... como disse Gomes
Leal, “Eu sou um visionário, um sábio apedrejado...”.
Durante o tempo em que a observara, percebi que ela flertava com inúmeros rapazes,
sempre se fazendo de ingênua, embora tivesse um namorado. Eu passei a adorar aquela
diabinha! Suas palavras escolhidas com o critério da experiência, sua voz doce e feminina
proferidas em baixo tom, seus cabelos escuros, sedosos e longos, tudo isso despertava um desejo
absurdamente voraz nos homens. Ela o despertou em mim. Nesse momento, eu me propus
realizar não só uma refeição metafísica, como também demonstrar o quão uma mulher é vista
como objeto de satisfação do apetite carnal dos homens. Como os sujeitos vulgares dizem
mesmo? Oh! Lembrei-me: “eu comi ela”. Retificando: eu a comi.
O sol era acolhedor como um sorriso. Perdoe-me. Trovejava bastante, na verdade. Embora a
cidadezinha fosse bem agitada aos sábados, nesse dia ela estava calma. Olga caminhava a
passos lentos, acessando qualquer coisa na internet de seu android enquanto ouvia música. Não
havia pessoa alguma por perto. Aproximei-me dela devagar. Meu carro fora deixado naquela rua,
em um local estratégico. Convenhamos: eu conhecia as rotas daquela... moça. Eu a surpreendi
por trás e a fiz desmaiar. Depois, coloquei-a no carro cujos vidros eram fumê, por sinal, e dirigime a minha casa.
Preparara um ambiente cinematográfico, ou seja, perfeito. Nas paredes cor de álamo, tons
de vermelho, preto, amarelo e azul claro entravam em conflito em uma bela paisagem abstrata.
Inúmeros jarros transparentes e abaulados, cheios de rosas vermelhas e amarelas, estavam
estrategicamente espalhados, dando um toque especial ao ambiente. No centro, pus uma cama
de casal forrada com lençol de cetim branco.
Assim que cheguei, eu a despi e a amarrei à cama. Ah! Não sabe o quão eu me refestelei
naquele corpo! E o melhor: naquela casa de campo adorável que você teve a honra de conhecer.
Foram três dias de prazer extremo! Sou um animal incansável! Eu sei. Tive que bater nela
porque os meus ouvidos sensíveis odeiam notas agudas e desafinadas. Sou sensível porque sou
culto. Outro sofisma? E daí?
Estava tão entretido que esqueci de alimentar os meus cães, acredita? Então pensei: como
sou brilhante! Os homens são como eles. Então...bem... joguei carne sobre ela e concluí a obra a
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contento. Espero que a beleza do horrível em minha arte o tenha surpreendido. Adoro causar
impacto. Sou um exibicionista contumaz. Concluída está, agora, a minha confissão.
Um aperto de mão cordial como poucos,
O Gênio Incompreendido.
P.S.: Cassandra é perfeita!
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Vila dos Mutilados
Hedjan C.S.
Saudações, professor Afonso,
Deve estar preocupado pela falta de notícias sobre mim e da nossa pequena expedição.
Aproveito para pedir desculpas pelo papel dessa carta. Pelo logotipo e o endereço o senhor pode
ter uma ideia do nível do local onde me encontro. Mas não pretendo ficar muito tempo aqui. Não
repare também pela poeira no papel. Os moradores daqui não primam muito pela higiene e a
poeira se acumula.
Nosso planejamento seguiu perfeitamente bem. Encontrei o que procurávamos e consegui
sair em segurança do meio da floresta. Por outro lado, o seu plano não seguiu tão bem assim.
Prova disso é que continuo vivo. As coisas por aqui se tornaram estranhas. Mas estou me
adiantando muito no assunto.
Vou começar falando sobre a expedição. O voo foi tranquilo e não tive problemas para
chegar em Tarauacá. Depois de me estabelecer na pousada, encontrei com Lima, o guia com
quem você já tinha combinado tudo. Conversamos um pouco, bebemos e brindamos ao futuro
da nossa aventura. Eu nem desconfiei de nada, nem tinha como.
Saímos no dia seguinte bem cedo. Seguimos em uma daqueles barcos superlotados e sujos
pelo rio Tarauacá e depois pelo rio Muru durante dois dias. Ainda tivemos de atravessar uma
parte da mata por uma estrada esburacada em um jipe digno da Segunda Guerra Mundial até
chegar a um vilarejo esquecido por Deus. Lá pegamos mais algumas informações com um dos
moradores mais velhos do local, um índio que parecia ter estado em um incêndio. Metade do
rosto era coberto por horríveis cicatrizes de queimadura e a mão direita não passava de um
cotoco. Além do dinheiro, tive de deixar com ele duas garrafas de aguardente que Lima trouxe.
Feito o pagamento, ele nos explicou como chegar ao nosso destino.
O velho nos entregou um arremedo de mapa, indicando um caminho que ele chamou de
mais seguro. Ele contou que o local não era tão inacessível, mas que ninguém queria ir lá. E o

146

A Arte do Terror – Volume 4
que ele contou batia muito com as informações que conseguimos em todos os textos antigos.
Algumas referências que encontramos no Necronomicon foram praticamente repetidas pelo
velho. Contou sobre rituais antigos praticados por índios e brancos que vieram de outra parte do
rio muito tempo atrás, antes mesmo dos avós dos avós dele nascerem. Contou também que
esses rituais acabaram tornando a terra azeda e que nem cadáveres deviam ser enterrados mais
lá. Você precisava estar lá para ter visto.
De qualquer forma, saímos antes do dia raiar. Dormimos na floresta. Foram noites mal
dormidas. Além da ansiedade por chegar ao local, durante a noite toda tive a impressão de que
algo rondava nosso acampamento. Lima chegou a sair da barraca e disparar sua arma para o
alto uma vez.
No dia seguinte, perto da hora do por do sol encontramos casas de pau a pique dispostas
em uma clareia num arremedo de aldeia. A maioria dos moradores ficou dentro das casas, nos
olhando enquanto passávamos. Apenas um jovem se aventurou a nos observar em campo
aberto. Não consegui olhar para ele por muito tempo. Estava coberto de cicatrizes e alguns
ferimentos pareciam ter sido recentemente infligidos. Pude notar que pelo padrão e pela
disposição pareciam algum tipo de escarificação ritual.
De acordo com meu relógio já era madrugada quando chegamos ao nosso destino, uma vila
abandonada no meio de uma área da floresta cheia de árvores secas e apodrecidas. As casas
estavam caindo aos pedaços e eram de tipos diferentes. Ocas, casas de alvenaria e pau a pique.
No que um dia já deve ter sido o centro ou a praça do local, estava o altar. Apesar de ser menor,
era idêntico aos que a expedição sino-americana encontrou na região do Nepal.
Haviam pilhas de ossos ao redor do altar. Alguns pareciam mais recentes. Inscrições
tinham sido feitas na própria pedra do altar mas, estavam gastas. Cavei um pouco ao redor do
altar enquanto Lima vasculhava as casas. Acabei achando o que procurávamos, um pergaminho
de algum tipo de couro. Estava dentro de uma cabaça com as mesmas inscrições do altar, mas
consegui traduzir a quem era dedicado: Shub-Niggurath, a Cabra Negra de mil filhotes.
Lima queria acampar ali, mas eu não concordei. Expliquei que precisávamos nos afastar
dali. Ele não gostou, mas acabou concordando. Por mais que ele não entendesse minha
resistência em ficar ali, ele também deve ter sentido que algo estava errado. Nos embrenhamos
pela floresta. Foi aí que seu plano começou a dar errado, caro professor.
Depois que deixamos a região com as árvores secas, procuramos voltar pelo mesmo
caminho que fizemos na ida. Mas um imprevisto aconteceu. Montávamos acampamento quando
Lima caiu de borco segurando a perna. Corri para perto dele. Vi alguma coisa se escondendo nas
folhagens e achei que podia ser uma cobra. Havia um rasgo na calça dele na altura da coxa.
Rasguei o tecido para expor a ferida. Havia uma marca de mordida de cobra como nunca havia
visto antes. O centro estava de um vermelho vivo e a borda já mostrava sinais de gangrena.
Procurei na caixa de primeiros socorros, mas o soro antiofídico polivalente havia desaparecido.
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Lima pediu que eu o ajudasse. Eu deixei nossas coisas na mata, menos o pergaminho, e o
carreguei nos ombros pelo mato. Eu sabia que mesmo chegando na vila onde vira o jovem
coberto por cicatrizes, dificilmente eu poderia ajudá-lo. Não sei por quanto tempo corri. Acabei
caindo, sem conseguir mover um músculo sequer. Eu comecei a pedir desculpas pra ele, pois
não conseguiria dar mais nenhum passo. Eu acho que ele sabia que estava condenado e quis
fazer uma última confissão. Nunca saberei. Mas ele me contou tudo.
Contou do seu plano de me fazer sumir no meio do mato pouco antes de chegarmos ao
ponto de extração. Contou sobre como você o orientou a cortar meus dedos e desfigurar meu
rosto para dificultar a identificação e sumir com meus documentos. Seria um plano perfeito,
tenho de cumprimentá-lo por isso.
Alguém me achou e fui levado de volta à vila do garoto coberto por cicatrizes. Eu estava
desmaiado e só acordei alguns dias depois. Estava exausto. Um homem envolto em bandagens
estava me dando algo com gosto forte para beber. Conheci outras pessoas que moravam ali,
pessoas mutiladas e cobertas por cicatrizes rituais.
Fiquei naquele lugar tempo suficiente para entender o que eles estavam fazendo ali.
Também aprendi outras coisas, mas nada que você deva saber. Eu tenho algumas hipóteses
sobre porque você tentou me matar. Acho que você queria os louros da pesquisa só pra você ou
talvez não quisesse um simples aluno revelando como você chegou às informações mais
importantes em sua pesquisa. Talvez tudo isso junto.
O pergaminho está em um local seguro e do qual você nunca vai se aproximar. Você
também nunca mais vai colocar os olhos em mim de novo.
Uma última coisa. Tive todo o cuidado de enviar essa carta para o seu escritório e não para
a sua casa ou para a faculdade, porque eu queria ter certeza de que somente você iria ler a
carta. Não fiz isso pra guardar seu segredo, mas não queria correr o risco de que sua esposa ou
sua secretária a abrissem por algum motivo. Não queria correr riscos mesmo.
Enquanto estava com o povo daquele arremedo de vila, naquela vila de mutilados, aprendi
uma coisa sobre a importância do pergaminho. Ele tem de ficar onde sempre esteve. Agora que
sou um deles entendi mais sobre Shub-Nigurath do que com nossas pesquisas infantis. Como
estávamos errados...
E eles me ensinaram como manter você calado. Você é um infiel e não merece mencionar
mais o nome da Cabra Negra de mil filhotes a ninguém. O pó dessas páginas que você segurou
durante todo o tempo em que leu a carta, não é apenas poeira. Ele já está na sua corrente
sanguínea. Eles me ensinaram a misturar um veneno poderoso nas páginas. Não perca seu
tempo procurando um antídoto, porque não existe.
Cordialmente, seu ex-aluno.
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Voz das Águas
Hedjan C.S.
Em atenção à solicitação dessa respeitosa comissão, segue para a apreciação dos senhores
a reprodução da carta encontrada na cabine da Traineira Orquídea. O documento original está
anexado ao inquérito da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro de número (...).
***
Não sei quanto tempo ainda tenho antes que ela volte. Acho que enquanto o barco estiver
se movendo estarei a salvo. Não sei se vou conseguir resistir quando ela me chamar. Os outros
não resistiram. Mas antes de morrer vou cuidar pra que as pessoas saibam a verdade sobre
aquele covarde sujo. Quero que a esposa, os filhos e os colegas dele saibam que o exemplar
doutor Barreto não passava de um traficante de meia tigela, que vendia remédios de tarja preta
só pra ter mais dinheiro para gastar com suas amantes. Eu fui um de seus compradores por
anos. Foi por isso que não pude dizer não quando ele apareceu na minha loja pedindo ajuda
hoje de tarde.
Ele disse que foi um acidente. Covarde sujo. Ele andava se engraçando com uma das
caiçaras da vila de pescadores. Eles tiveram uma briga numa casa afastada da cidade que ele
mantinha pros encontros dele. Não contou o motivo da briga, mas aposto que estava grávida
dele. Ou disse que estava. Ele a empurrou e ela caiu. Bateu a cabeça em algum lugar e estava
morta na casa dele.
O sujo me pediu ajuda para se livrar do corpo. Eu era um dos seus clientes acima de
qualquer suspeita, tinha uma caminhonete com caçamba espaçosa e vendia tapetes. A ideia
brilhante dele era que o ajudasse a transportar o corpo enrolado em um tapete na minha
caminhonete. Mesmo com a corda no pescoço o maldito foi frio. Sabia que eu não negaria porque
perderia tudo se ele revelasse meu vício.
Depois de pegarmos o corpo, já no carro ele me explicou que ia levar o barco até alto mar e
se livrar do corpo. Eu não queria ouvir, não queria saber mais nada daquilo. Ainda estava
enojado por ter carregado o corpo enrolado no tapete, com o som que fez quando atingiu o metal
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da caçamba, mas ele insistiu em contar todo o plano. Disse que precisava que eu fosse com ele
no barco. Meu estômago gelou quando ele disse que eu devia a ele.
O barco já estava abastecido e nos esperando. O barqueiro, um homem velho e com um
olho branco, parecia estar na mesma situação que eu. Nem quero saber que segredos o doutor
guardava do pobre coitado para obrigá-lo a participar.
Acho que o barco parou. Ou diminuiu a velocidade. Não sei que horas são, mas ainda é
noite. Acho que nunca mais vai amanhecer.
A traineira nos levou mar adentro durante horas. Já era noite fechada quando o barqueiro
indicou o lugar em que pararíamos. Ele falou que as correntes marítimas ali levariam o corpo
pra alto-mar. Lançamos a âncora e ele ficou na cabine, aqui onde estou trancado agora,
enquanto eu e o doutor nos livrávamos do corpo. Quando acabamos, não resisti e vomitei.
Tivemos que tirar ela do tapete. Os olhos da morta estavam fixos na gente como se pedissem
vingança.
Íamos voltar, mas o barqueiro não conseguia dar partida no barco. Ele mexeu no motor
durante um tempo quando sentimos um solavanco no barco. O mar tinha ficado agitado de
repente e tive de me agarrar pra não cair de mau jeito. Então começamos a nos mover. O
barqueiro gritou desesperado. Tínhamos perdido a âncora. Ele falou que devia ter ficado presa
em uma laje lá embaixo. Estávamos à deriva quando eles começaram a discutir. O barqueiro
queria avisar pelo rádio nossa posição e situação, mas o doutor o proibiu. Como o barqueiro
insistisse, o próprio doutor se encarregou de destruir o aparelho, derrubando e pisando no rádio.
Ele ainda estava pisando nos cacos quando o barco diminuiu a velocidade e parou. Ouvimos
pancadas ao longo do casco do barco, então ouvimos vozes. Estavam chamando o barqueiro pelo
nome, então virou a voz de uma única pessoa, parecia uma voz de mulher. O mar tinha ficado
calmo como um espelho. Sentimos um tranco no lado do barco e uma coisa horrível se pendurou
na amurada. Era preta e parecia um peixe, mas tinha o tamanho de um homem e fedia tanto
que o cheiro quase me fez vomitar de novo. A voz vinha da coisa pendurada no barco, mas
parecia misturada com um zumbido. O barqueiro se aproximou enquanto eu e o doutor nos
afastávamos, nauseados. Gritamos pra que ele saísse dali, mas ele parecia encantado pela coisa.
Quando chegou perto o suficiente, a coisa o agarrou e o puxou pra dentro da água.
Eu e o doutor nos trancamos na cabine. Tentamos fazer o barco funcionar, mas não
conseguimos nada. O barco começou a se mover de novo, como se algo nos levasse oceano
adentro.
Tive vontade de matá-lo ali mesmo. Mas me sentia sem forças nem pra ficar em pé. Ele
tentou usar o celular, mas não funcionou e o meu tinha ficado na caminhonete. Eu apenas
olhava o nada quando ele começou a falar. Disse que era tudo culpa dela, a maldita mulher.
Contou que a conhecera durante um passeio na praia. A tal mulher era uma adoradora de uma
divindade do mar que pouca gente conhecia e não tinha um nome, apenas era chamada de Voz
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das Águas. A mulher oferecia presentes pra essa tal divindade, mas o doutor nunca soube o que
ela pedia em troca.
Eu ouvia isso como se fosse num sonho, sem me importar com o significado daquilo tudo,
quando o barco parou de novo. Dessa vez foi um tranco forte. Ficamos esperando, tentando
ouvir alguma coisa e olhando pelas janelas e vigias. Alguma coisa caiu no convés do barco com
um som chapinhado. As vozes recomeçaram, dessa vez chamando pelo doutor. Ele xingava a
mulher morta e gritava até que a voz se tornou apenas uma. Ele destrancou a porta. Tentei
impedi-lo, mas ele me acertou com um soco que me colocou no chão. Ele abriu a porta e saiu
para o convés onde uma coisa preta o aguardava. Mesmo tampando os ouvidos o escutei gritar.
Agora o barco parou e ouvi as pancadas. O fedor parece
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Gringer
Isabel K. Sparks

Se estiver lendo isso, saiba que estava delicioso.
Hoje, 29 de março de 1866, eu escrevo esta carta ao lado da faca, ainda suja de sangue,
que usei para assassinar Lara Clarck, digo mais, eu provei do seu sangue e coração, eram tão ou
até mesmo mais deliciosos do que o imaginado, chegavam a ter um aroma próprio, capaz de
seduzir até mesmo o mais fraco e covarde dos homens. O que lembra-me de anotar a receita que
usei, para reproduzir o cozido de coração no jantar de hoje.
Deve estar se perguntando como eu, um rapaz granfino, de tão bom coração, me
transformei neste monstro pecador. Foi no mesmo dia, em que ela apareceu diante dos meus
olhos, tão bela e encantadora quanto um anjo, seus cabelos loiros e encaracolados lhe
agregavam um charme a mais, enquanto o vestido pomposo da cor pêssego deixou-me com água
na boca. Ela estava às margens do rio Sena, o sol escondia-se no crepúsculo, deixando os céus
com o mesmo tom das vestes dela.
Não demorou mais do que uma semana para que Lara se rendesse aos meus beijos, onde
eu podia tocar sua pele nas áreas onde o vestido não cobria, sentindo assim, sua carne tão
macia e bela, uma pele alva, mas um tanto dourada, para agregar-lhe vida, as bochechas
rosadas, o coração que batia forte em seu peito, quase como o som dos ponteiros de um relógio,
ela era maravilhosa, carne de primeira.
Quando a trouxe até meus aposentos, uma localização que a polícia já deve estar a ponto
de encontrar, ela deitou-se inocentemente em minha cama, acreditando que o que tínhamos era
amor, algo que até agora, provoca-me risos, aproveitei este momento, prendendo suas mãos
durante o calor de sua total confiança, para tirar minha faca de dentro do bolso e passar a
lâmina por sua pele despida, avaliando onde seria o primeiro corte, algo que sinceramente me
animou. Olhei dentro dos seus olhos arregalados de susto e comecei a fazê-la sangrar, ela dava
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gritos abafados, não obtendo muito sucesso, enquanto debatia-se como um peixe fora d’água, o
líquido vermelho escorria por sua pele, encharcando meus lençóis, ela havia me deixado tão
louco, a ponto de fazer uma grande sujeira, maldita seja Lara Clarck e sua carne tão suculenta.
Quando terminei ela já não mexia-se mais, seus olhos tinham perdido o brilho bonito de
antes e sua expressão havia passado de prazer para dor, ficando eternizada naquela face
angelical, acariciei seus cabelos, enquanto dizia que após provar, me lembraria de seu gosto
para sempre, mas a única coisa que me chateia é do seu belo estoque ser único, jamais alguém
terá o mesmo gosto de outra pessoa, isso, eu havia aprendido em minhas caçadas no decorrer da
vida. Cada cheiro, gosto, toque, jeito, era único e ocasionado pelos cuidados ou a falta deles, que
as presas se proporcionavam, um motivo a mais para matar apenas mulheres e granfinas, uma
caça espetacular.
Deve estar se perguntando se eu não possuo empatia pelas minhas caças, mas sim, eu até
mesmo sinto, gosto mais de quando elas são letradas, as conversas demoram mais, o trabalho é
maior e mais prazeroso também. Nunca esqueço-me de Sarah Dousseau, uma garota nem tão
bela quanto as outras, deixaria que passasse e tivesse uma vida normal, até que a ouvi discorrer
sobre arte, pintores e escultores do século XII, para a minha surpresa, ela era formada em artes,
havia viajado por diversos países e lia centenas de livros por ano. Alimentar-se de uma pessoa
culta significa absorver seu conhecimento a cada gole de sopa de sangue, a cada braço assado
sobre a fogueira, mas o prato principal nesses casos, era polpetone de cérebro, inesquecível.
Fazê-los é sempre complicado, cérebros são massas nem tanto atraentes, viscosas e com muita
água, mas depois que consegue-se formar o polpetone, fica genuíno.
Peço também ao leitor desta carta que não preocupe-se em caçar-me ou chamar algum tipo
de caçador para tal, mesmo que eu seja uma espécie de porco selvagem, meu corpo é humano
como o seu, dentro de meu peito também bate um coração, mesmo que às vezes, meu rosto
transforme-se em feições de javali, cresçam marfins nos cantos de meus lábios ou mesmo meu
nariz mude de configuração, eu sei que o que faço vai contra as leis humanas, o problema desta
sociedade repleta de criminalidade são justamente aqueles que estão em abundância, ou seja,
vocês, humanos imundos e podres, caçam nossas famílias por diversão, tiram as nossas peles
para vestir-se, cozinham-nos enquanto ainda vivos, criam-nos como alimentos e ainda nos
sacrificam quando reagimos, matando um ou dois da sua prole que infecta este mundo. Ao
menos eu ainda sou piedoso, mato apenas o que posso comer e faço o estoque durar.
Agradeço por ter pego emprestado a aparência do único homem que matei em toda a minha
vida até agora, sua aparência tem atraído bastante caça, permitindo-me escolher o que quero,
também agradeço à sua gorda conta bancária que prestigia-me com diversão cara, boas fugas e
uma ótima estadia aonde quer que eu vá.
Mas, antes que eu faça o jantar e vá embora, deixando meu esconderijo ao léu para ser
encontrado pelas autoridades, quero que considere jamais fechar as portas e janelas de sua
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casa, pois eu ainda estarei à solta, sempre à procura da próxima caça, do gosto que substituíra
o de Lara Clarck, sinta-se honrado se for o seu, pois eu tenho um paladar refinado, escreverei
várias receitas sobre os pratos que fizer com seus órgãos, carne e vísceras, quem sabe um dia
até mesmo procure alguém que as faça chegar ao mundo, quem sabe? Talvez exista uma pessoa
com coragem o suficiente para isso e que meus leitores não encarem de modo ofensivo, afinal,
são apenas receitas.
Minha última consideração ou exigência que quero que seja levada em conta é em relação à
cor da tinta com a qual pude colocar as palavras no papel, achei que daria muito trabalho ir
atrás de nanquim, além do cheiro insuportável que aquela substância exala, então escrevi com
algo ao qual estou mais familiarizado, o sangue perfumado de Lara Clarck, espero que possa
degustar de seu cheiro doce, tanto quanto eu.
Com bom gosto,
Eloi Dubois
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A Proposta
Isabel K. Sparks
Se estiver lendo isso, eu finalmente me libertei.
Há mais ou menos um ano eu tive um sonho, estava sentado em minha cadeira de balanço
e recebi a visita de uma criatura demoníaca, seus chifres eram grandes, seu corpo era humano,
mas, seus cascos batiam no piso de madeira conforme ela se movia, ela me fez uma proposta,
melhoraria a minha criação de animais, disse que eu ganharia mais dinheiro do que nunca
ganhei e eu precisava de cada centavo, era uma fase difícil, então aceitei. Acordei sentindo uma
leve falta de ar, porém, fora isso, nada mudou.
Durante um ano inteiro eu tive mais porcos do que nunca, ganhei dinheiro como água e
tudo ia bem, comprei terras, patrimônio, mas, nada é para sempre não é mesmo? Enquanto
trabalhava, senti uma falta de ar, caí na terra sentindo-me ser sufocado, algo parecia rasgar
meus membros, então me contorci, gritando como podia, minha esposa encontrou-me daquele
jeito e com a ajuda do nosso filho, trouxe-me para dentro de casa, o quarto escuro só piorou as
coisas, eu já não mandava mais em meu corpo, então, comecei a falar coisas estranhas, que
nenhum de nós era capaz de entender, um médico foi chamado.
Quando ele chegou, infelizmente já não era mais necessário, minha família havia
descoberto que meu caso era muito mais grave do que pensaram, eu estava subindo pelas
paredes, arranhando o teto e totalmente transfigurado, porém, durante todo o tempo, estava
consciente, como um mero espectador daquele show de horrores. Um padre foi chamado e eu fui
amarrado na cama, quanto mais ele rezava, mais a criatura o gozava, mais dores eu sentia e
maior era a tortura. Ele disse que a criatura falava em hebraico, negava-se a deixar o meu corpo
e que minha alma já possuía o selo do demônio, ele a levaria para o inferno. A criatura era
Mammon, o filho de Lúcifer e demônio da ganância.
O padre entrava em desespero, chamando outro clérigo disposto a ajudar a minha alma
que negava-se a cumprir sua parte no trato, mas, mesmo depois de muitas sessões de exorcismo
eu ouvia os pensamentos da coisa, ela estupraria minha esposa, mataria meu filho, assim como
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os dois sacerdotes e depois, se alimentaria do sangue dos meus animais, por último, desejava
levar consigo também a alma de minha esposa, eu não podia deixar, então, com muito esforço,
eu deixava de apenas assistir e travava uma batalha interna.
A criatura passava a urrar em meus ouvidos, nossas duas vozes ecoavam em minha mente
ensurdecedoramente, mas eu não ligava, se fosse apenas a minha alma a partir, ficaria feliz em
morrer. Nesse momento, os padres sacaram suas bíblias e juntos rezaram aproximando-se cada
vez mais com as cruzes, uma enorme dor nos tomava até que ouvi somente a minha voz, soar
cansada por meus lábios, em seguida desmaiei.
Em campos verdes e iluminados uma presença luminosa me aguardava, eu não via seu
rosto, mas sua voz causava-me conforto, “Meu filho, a criatura que ataca o seu corpo ainda não
foi embora, ela retornará com ainda mais fúria, estou aqui para dar-lhe duas escolhas, que podem
definir o tamanho de seu sofrimento, você deseja ficar e lutar mais uma vez contra ele, porém
vendo uma última vez a sua família e aqueles que amam, ou prefere partir aqui e agora?”, olhei
em volta, admirando o Éden, sentindo a brisa que envolvia meus cabelos brancos e a barba
grande, ali eu não me sentia um velho.
Acordei com pesar, aproveitei que não havia ninguém além de mim no quarto e tranquei as
portas e janelas, abaixei a cortina e lamentei por minha família ter que ver-me assim, fiz uma
barricada na porta, enquanto eles a esmurravam, preocupados e com o carvão da lareira, escrevi
nas paredes esta carta, a corda na viga do teto já espera por mim, enquanto eu sinto a criatura
se aproximar. Apenas desejo que minha família saiba o quanto os amo e que perdoem-me pela
besteira que fiz, se soubesse das consequências, jamais teria aceitado.
Adeus.
Na corda seu corpo repousa, no inferno sua alma queima, gritando, dia após dia e em sua
terra, todo animal morrerá, pois eu comerei sua carne e brindarei com seu sangue.
Mammon
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Eu te Amo
Jana Lopes

“Querida Glória, escrevo meio sem jeito mesmo para dizer que não me odeie. Em
circunstâncias normais eu jamais pediria isso a alguém, porque sei que me odiar é algo que eu
conquisto facilmente. Mas desde que você chegou aqui no presídio para ser nossa médica, só
tenho arrumado desculpas para te ver. Ninguém se machucaria tanto assim, ainda mais um
cara como eu. Mas eu preciso de um motivo...
Pois é.
Só quero que saiba que investi muito em você durante todo esse tempo em que estivemos
juntos para tentar conquistar o único amor que eu tenho na vida.
Eu já namorei. Você sabe, eu tinha a Zoey antes, mas eu traía ela bastante também. Eu
não amava.
Depois que fui preso, ela meio que desistiu de mim. Mas quem não desistiria?
Só que aqui na jaula as coisas são mais improváveis do que se imagina. E algo realmente
sobrenatural me trouxe você.
Sei lá, porque alguém tão linda e esperta iria escolher um presídio de segurança máxima
para trabalhar?
Talvez você queira se superar, provar algo a si mesma, ou talvez você seja burra. Não estou
te xingando. Apenas constatando o fato de que foi burra o bastante para me seduzir.
Sou como um adolescente agora. Um viciado, pensando em como satisfazer minha
obsessão o tempo todo.
Foi por isso que te segurei aquele dia. Eu sei que o que eu sinto por você é o mesmo que
você sente por mim. Não me culpe por ter te forçado a fazer o que nós dois sabemos que você
queria.
Você é mesmo uma delícia, Glória.
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A essa altura você já deve ter notado que meu irmão foi preso aqui. Não o culpe, você sabe
que ele tem retardo mental grave. Ele só fez o que eu pedi a ele que fizesse.
É por isso que te peço para não me odiar. Sei que, por dentro, você está feliz.
Existe outra forma de ficarmos juntos?
Que eu me lembre, você afirmava o tempo todo algo do tipo “ah, mas eu tenho meu marido,
não dá.”
Resolvi a droga do seu problema. Você devia me agradecer. Eu limpei a barra para nós dois
e agora você não precisa mais se sentir culpada por trair ninguém.
Seu marido já era!
Finalmente podemos ficar juntos. Espero que reconhecer o corpo não tenha sido tão
chocante para você, afinal, você é médica.”
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Para

sempre te

Seguirei
Jana Lopes

Mateus: “Mãe, estou escrevendo porque ontem recebi essa carta. Tô apavorado. Não sei
nem como escrever direito mais. Tá tudo… não quero falar palavrão, mas tá foda. Se minha letra
tá horrível, é porque eu to tremendo mesmo. To apavorado.
Eu ainda estou aqui no Japão, trabalhando, sabe. Mas aí… bem, acho que eu não devia
falar nada. O pior é que acredito que alguém esteja de sacanagem comigo, sabe?
Não lembro ter feito nada, não arrumei briga, nem magoei ninguém. Juro que eu não fiz
nada! O que eu faço, mãe? To apavorado, mãe! Me ajuda!
Mas antes, olha isso. Lê o que tá escrito nessa merda de bilhete.
Só que… como eu posso explicar? É muito apavorante. É muito… sei lá, não importa.
Apenas veja as fotos que mandaram junto. Não preciso explicar mais nada.
Ah, eu te amo.”
Para sempre te seguirei
“Querido Mateus,
Eu ainda me lembro de quando você me amava. O cheiro do seu perfume, tão inesquecível
quanto seus beijos. Quando nos conhecemos, eu era uma magrela quatro olhos rejeitada por
todos… era assim que me chamavam. Porém, assim que você chegou aqui em Tókio, um
brasileiro bonito e inteligente, popular por causa da sua música, você se interessou por mim
quando todas as outras meninas populares foram rejeitadas por você.
Nossa, com você, eu não apenas existia, eu era uma estrela! O cara que todas queriam, me
amava!
Posso assumir sem culpa que eu me apeguei muito e me orgulhei muito de ter sido sua
namorada.
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Mas o dia fatídico chegou. Castelos de contos de fadas desabam. E eu também me lembro
como você me abandonou.
Seu interesse não estava em outra garota, estava em apenas me deixar. Fiquei irada! Seu
narcisista de merda! Você me descartou depois que eu não era mais útil para você.
Contudo, te perdoei. Pensei bastante sobre como você foi bom para mim, fiz terapia e
entendi a mim mesma. Entendi que não posso exigir atenção de alguém que não me quer… que
não tem nada mais triste do que não ser amado por alguém que a gente deseja, mas que, o que
importa é deixar a pessoa seguir em frente. Pois, vai aliviar a minha dor ver você feliz com
alguém do que infeliz para me agradar.
Engoli as lágrimas e elas se secaram.
O amor ficou. O desejo… já não sei mais o que sinto.
Nos encontrávamos na Universidade todos os dias e, por dentro, eu tentava me convencer
de que você ainda era o rapaz gentil que eu conheci. Mas no fundo, aquelas risadinhas talvez
tivessem sido mesmo sobre mim. Ou será que minha cabeça apedrejada pelo bullying me fez
pensar que você era mais um que ria de mim por eu ser manca, além de feia?
Não sei e não quero saber. A maldita verdade foi revelada!
Os anos se passaram, nós amadurecemos e eu mudei minha aparência. Mesmo mancando
um pouco, os homens passaram a me desejar e eu me senti finalmente no topo do mundo.
Quando nos encontramos novamente, logo após nosso término na faculdade, após ambos
estarmos em carreiras sólidas. E que coincidência! Escolhemos a mesma droga de área para
trabalhar. Você, um fotógrafo e eu… modelo! Quem iria apostar em mim anos atrás?
Pois é, esse mundo é mesmo louco, gostaram de mim justamente porque sou diferente. Me
disseram que as mulheres se identificavam comigo por eu fazê-las se sentirem bonitas do jeito
que são.
Ao contrário de você.
Naquele dia, eu estava tão feliz porque ia posar para um editorial de roupas de inverno.
Quando ouvi o nome do fotógrafo, o seu nome, meu coração acelerou… confesso que fiquei
surpresa. Eu não esperava a surpresa de ainda sentir algo. E ignorei.
Você me deu uma boa olhada, me elogiou e conversamos amigavelmente durante a sessão.
O seu convite inesperado para bebermos algo me animou, mas nem tanto, já que você só
estava comigo para se gabar. Não que eu seja uma grande conquista, afinal, você já me quis
antes, quando eu era uma idiota azarada. Mas seus amiguinhos esperavam algo de sua parte,
que você contasse a eles a vantagem de ter transado com uma modelo famosa. Para eles, um
triunfo; eles não me conheciam como você.
Acreditei que o que você sentia era desejo. Entrei no seu carro e fomos ao seu apartamento.
Nunca imaginei que seus amiguinhos chegariam e que você os deixaria entrar.
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Não sei como eles acharam fotos minhas da época da escola, mas vi que foi muito
engraçado rirem de mim. Eu era uma piada para eles.
Me seguraram com força quando eu quis ir embora, me forçaram a ingerir álcool, rasgaram
minha roupa, me mandaram relinchar… me mandaram relinchar!!!
Tentei correr, mas você estava ocupado demais segurando aquela câmera, não é?
Foi divertido? Sério, o que você sentiu? Prazer em me ver sofrer?
Você me desamparou quando tudo o que você precisava fazer era me deixar ir. Você já
tinha me abandonado uma vez… por que não fez aquilo no que é melhor?
Você riu da minha desgraça! Mas não se preocupe. Eu estou sempre presente.
Como você percebeu, depois daquele golpe com a garrafa, o golpe que me matou e que
vocês fizeram parecer um acidente provocado por uma famosa bêbada, eu fiquei ainda mais
famosa.
As dores que você sente no estômago, essa fome que não passa, a fatiga e a desnutrição… é
porque você está sempre acompanhado. Tem alguém dentro de você! Sugando tudo o que você é!
Ah! E as sombras que você vê pelo canto dos olhos; a silhueta feminina?
Não preciso explicar, as fotos estão bem na sua frente.
Eu estou sempre presente, do seu lado ou junto com você, vivendo a vida que você me
roubou.
Mas não se assuste, para sempre te seguirei… não para te assustar, apenas porque te amo.
Maiumi”
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Sobrevivente
Jana Lopes
São Joaquim, Santa Catarina 08/01/2017
Senhor Diretor do Instituto de Perícias da Aeronáutica.
Por meio deste, encaminhamos para perícia, a fim de instruir o inquérito à Polícia
Judiciária, os objetos encontrados pela equipe de busca em uma cabana abandonada. Forma
encontrados nas imediações do local da queda do avião os seguintes bilhetes deixados por uma
das vítimas:
“Nosso avião caiu ontem. Eu caminhei por quase quatro horas e tentei economizar o pouco
de água que eu tinha.
A situação no mundo está apocalíptica, e eu não acreditava mesmo que eu ia sobreviver.
Agora estou aqui no meio da floresta.
Encontrei o que acredito ser uma cidade. Está abandonada pelo que vejo, mas talvez eu
encontre alguém, uma ajuda quem sabe.
A noite já caiu e estou aqui dentro de uma das cabanas de madeira. Não creio que esteja
seguro. No meio da escuridão… ouvi um barulho lá fora. Alguém bate com força na porta de
madeira.”
“Levei um susto ontem. Eu queria acreditar do fundo do meu coração que era uma pessoa,
alguém da minha família… Infelizmente era.
Eu caminhei do lado de fora da cabana em busca de comida e água. Encontrei um lago
congelado e fiz um buraco para pegar água gelada. Fervo toda água que consigo obter.
Havia umas pedras gigantes do lado direito da estrada. Caminhei por trás delas e confesso
que odiei ter de voltar lá. O local onde nosso avião caiu está repleto de corpos. Carbonizados,
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faltando pedaços… ah, meu Deus! Carol está destruída! Se alguém ler isso, socorro! Carol, eu
quero que ela viva!”
“Passei o dia todo caminhando, em busca de alimento. Encontrei um cervo, tentei atirar
nele mas não tinha balas. Fui forçado a usar a faca. Foi uma bagunça só. O sangue jorrou por
todo lado.
Eu também não tinha como fazer fogo, deixei meu único isqueiro na cabana pensando que
ia dar tempo de voltar. Porém, está escurecendo e a nevasca me impede de sair daqui. Tem lobos
lá fora e eu sei que eles querem me devorar.”
“Não sei há quantos dias estou aqui. Preciso levantar mas estou doente. Depois que comi
aquele cervo cru peguei uma doença que desconheço. Estou morrendo de frio nessa merda.”
“Encontrei mais corpos no lado leste da floresta, tirei suas roupas porque as minhas já
estavam surradas e não me protegiam mais do frio. Deus! Há quanto tempo estou aqui? A única
coisa que me resta foi esse diário que encontrei no primeiro dia que me vi sozinho aqui… estou
ficando louco. Acho que vou morrer.”
“O frio já não me incomoda tanto. Mas a fome… céus… que diabos é isso lá fora?”
“muito tempo já passou desde o primeiro dia. Preciso contar o que houve, talvez ajude
outras pessoas um dia a conhecer esse lugar maldito.
Hoje de manhã saí para descarregar minha mochila na cabana. Aprendi a assar as carnes
no fogão enferrujado que tem aqui e a fazer fogo na floresta com pedra e madeira. Aprendi que
não consigo caminhar com mais de trinta quilos na mochila. O frio e a nevasca me deixam muito
lento e o peso dificulta ainda mais a caminhada. As cabanas são muito distantes umas das
outras e eu tenho que espalhar os poucos recursos que consigo obter.
Lá fora, é neve e vazio. Quem anda lá fora está em busca de comida. Sobreviver.
Os cervos disputam espaço com os animais menores, se é que existe algum. Animais
menores não, mas maiores…
Eu estava caminhando de volta para a cabana com trinta quilos de carne de cervo nas
costas quando encontrei dois deles… os lobos. Eles devem estar famintos há mais tempo do que
posso imaginar. Diante de toda a desolação da floresta enevoada e congelante, só nos resta lutar
para matar nossos predadores.
Ele veio para cima de uma vez. Peguei meu sinalizador e isso o afastou um pouco, porém,
sua fome e seu instinto infernal o dominaram e ele insistiu. Ele dever ter percebido que eu
estava me recuperando da doença que tive há alguns dias. Suas investidas foram muito fortes e
quase fatais. Caí a beira do lago e lutei contra sua força implacável.
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Finalmente, peguei minha faca dentro da minha bota enquanto ele me mordia nas costas e
pescoço e o ataquei. Tive uma hemorragia muito forte, mas me vinguei do lobo. Estou assando
sua carne selvagem… mesmo sem saber se ela ainda pode me matar.”
“Esse deve ser meu último bilhete… nunca vi algo assim! Ele está atrás de mim. Parece que
está apodrecendo mas ainda caminha.
Eu estava lá fora pescando no lago em degelo. Vi uma pessoa caminhando na minha
direção e fui a seu encontro para ajudar. Eu não fui bem recebido. Fui atacado!
Até os humanos se tornaram canibais, agora que o mundo está totalmente destruído. Meus
Deus… corri para dentro da cabana, parece que tem vários deles. Esses seres rastejantes,
podres…
Estou preso aqui. Estão na minha porta… ah! Jesus! Eles estão entrando, preciso lutar…
não”
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Sopa Quente
Jana Lopes
“Boa noite, Lucas. Eu sei que você me conhece. Não se faça de sonso.
Embora você nunca tenha falado comigo, acredite, eu te conheço muito bem. Sei que você
estava com ele ontem, assim como esteve hoje e todos os dias durante, sei lá, semanas. Não me
importa mais. O tempo sempre passa mesmo, e com ele, as coisas se dissolvem. Coisas
importantes.
Sabe, ele era importante para mim. Mas não vou ficar aqui sentado falando pelos cotovelos,
lamentando, enquanto você ri.
Ria bastante.
Eu o segui depois que você saiu daquele restaurante, debaixo daquele céu cinzento, andou
três quadras adiante e sentou-se para ler um livro no banco da praça. O “Expresso” era nosso
café preferido; o lugar onde nos beijamos a primeira vez.
A imagem das suas mãos se tocando me enoja. Mas é tudo que me resta.
Agora tudo se desfez, tudo se foi. Lembranças não me consolarão assim como jamais
consolarão você. É, eu sei. Você estava se apaixonando… grande babaca.
Bem, eu sei que você chega da Universidade, onde leciona como professor de inglês as sete
da noite. Fique tranquilo, eu não vou contar à sua esposa que você tinha um caso. Um caso gay!
Mas que loucura, hein?
Porém, não te culpo. Ele era mesmo delicioso. E eu o comeria pelo resto da vida… em
sentido figurado, claro! Ha! Ha! Ha!
Agora já são sete e meia. Fiz questão de calcular bem o tempo que eu tinha para te fazer
essa surpresa. Queria que você chegasse a tempo de provar a sopinha que fiz com todo carinho
para você e ainda sair a tempo de não ser visto. Afinal, você tem que admitir, não deve ser fácil
encontrar-se com seu amante e ainda arranjar uma boa desculpa para sua esposa sobre sua
demora toda sexta-feira.
Eu te entendo.
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Como sou um ótimo cozinheiro, sem modéstia, admito que queria me superar. Então,
preparei uma sopa com vegetais frescos: batata, cenoura e mandioquinha, temperados com alho,
sal e caldo de carne que eu sei que você gosta. Não tem cebola, eu também sei que você odeia.
Está tudo tão bem cozido e cheiroso que eu provei um pouco. Especialmente porque adicionei
uma iguaria surpreendente e exótica.
Selecionei uma carne de primeira para essa sopa, ou melhor, essa obra de arte culinária!
Pois bem, a nona maravilha do mundo foi feita com carne nobre. Adivinha?
Eu mesmo inventei a receita! Primeiro, refoque a cebola picada, juntamente a sua deliciosa
carne nobre e adicione água. Espere ferver e deixe cozinhar até que a carne fique macia. Não
precisa ser na panela de pressão, afinal, a consistência dessa iguaria é tão macia que facilita o
cozimento. Adicione um pouco de sal e, quando a carne já estiver quase mole, adicione batatas
picadas, cenoura e um pouco de chuchu. Em seguida… ah, espero que você esteja se deliciando.
Em seguida, quando todos os ingrediente estiverem macios, desligue o fogo e termine salpicando
com cheiro verde.
Essa é uma receita simples, porém, possui seu sabor é aconchegante, suave e remete à
segurança de se ter um amor verdadeiro.
À essa altura, você deve ter terminado sua sopinha. Irresistível, eu sei!
Sei também que você é guloso, portanto, seu prato deve estar limpo.
Bem, porque eu não aceito recusa. Mas aposto que você está curioso em saber do que foi
feito seu jantar. Modéstia a parte, me motiva me gabar em relação à esse novo feito. Portanto,
vou te contar. Aliás, se você tivesse sido atento, saberia.
Não está incomodado com o fato de ele ainda não ter chegado aí?
Estranho você não estar surpreso! Olhe bem ao seu redor. Você chegou, viu a sopa em cima
do fogão numa panela bonita e já logo sentou-se porque pensou que foi ele quem tinha feito. Mas
olhe bem de novo. Olhe no lugar certo. Você não tem o hábito de olhar na geladeira, não é
mesmo?
Após olhar, terá apenas uma certeza: de que você jamais comerá essa sopa novamente,
embora tenha ingrediente o bastante para amanhã.
A sopa mais deliciosa da sua vida foi feita com amor.
Fiz um ensopado com o seu grande amor. Nosso grande amor. E não é maravilhoso
compartilharmos o amor?
Fique tranquilo, embora eu tenha provado um pouco, a parte mais suculenta está no seu
prato. Coma enquanto ainda está quente.
Você deve estar faminto.”
Com amor, Marcelo.
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Dizem que os mortos não escrevem Cartas

Jeff London
Dizem que os mortos não escrevem cartas. Dizem muitas coisas por aí, e é preciso uma
grande dose de conhecimento e de boa vontade para reconhecer e separar as verdadeiras das
falsas.
Já deixei de me importar com o que dizem. De onde venho, afirmações humanas não
importam mais, deixaram de ter importância e sentido prático. Se entendessem o meu modo de
existir, entenderiam também as minhas alegações. Pois em toda a história humana, nada fora
dito que permaneceu, e mesmo as mais consistentes “verdades” duraram pouco, a verdade de
hoje é o engano de amanhã. O que é bonito hoje, feio será amanhã... e vice-versa. Então, para
mim que agora vejo além das paisagens e dos horizontes definidos, com tudo se misturando em
um turbilhão sem tempo e sem espaço, compreende-se rapidamente a efêmera e frágil
durabilidade das verdades terrenas.
Aproximo-me, temporariamente, de uma forma que você não pode entender agora, como
se eu dirigisse o meu olhar a uma lembrança querida, há muito amada, de um sonho que tive há
tempos imemoriais, e do qual jamais me esqueci. Falo comigo mesmo - uma carta escrita de mim
para mim - por mais estranho que te possas parecer, como uma tentativa, quase frustrada, de
matar a saudade de mim mesmo para comigo. Mas, acredite em certas verdades... elas existem.
Ironicamente, as verdadeiras verdades são impalpáveis! Quem já teve saudade sabe disso... Você
não pode, por definição, tocar em uma saudade, mas pode, por absoluta, tê-la. Aquele que a tem
sabe incontestavelmente disso. Chega a poder tocá-la, ela lhe pesa e obstrui o seu caminho...
Um dia, um adulto se detém em meio a uma estrada, olha para trás, e vê a criança que um dia
foi... e sente falta dela. Quero voltar e abraçá-la, romper aquela névoa que a encobre e a impede
de ver, quero contar-lhe das aventuras e desventuras que irá viver, e torná-la mais forte do que
supõe ser. Desejo pegar em suas mãos frágeis, e atravessar com ela as noites dos tempos,
livrando-lhe de percalços desnecessários, dos prazeres inúteis, dos enganos cruéis... Mas não
posso! Se eu fizer isso, eu não serei quem eu sou hoje. E é preciso ser eu, para amá-la e
respeitá-la. Só posso dizer, entre tantas palavras indefiníveis, que tudo dará certo!
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Mas, então, lembro-me de que já fiz isso, lembro-me, perfeitamente, da carta que li há
milhões de anos atrás - embora haja uma redundância nesta construção gramatical que poucos
entenderão o sentido.

E escrevendo isso, sorrio meio sem jeito, sabedor já de nossas

possibilidades, de que tudo o que podia fazer já fora feito. E de que não há nada de que se
arrepender. Aquela “criança”, que vejo agora em sua dimensão infinita e probabilidades sem
iguais, seguirá o seu caminho, e a despeito de tudo, será feliz no final! Residirá dentro de mim,
num lugar cálido, carinhoso e cheio de boas lembranças, adjetivos imateriais demais, mas cheios
de verdades e concretudes. Essa mesma criança - ela própria - me ajudará a escrever a carta
que um dia irá ler, confusa e com os olhos brilhantes - como toda criança deve ser - como
quando vê rasgar nos céus uma estrela cadente, e perguntando-se encantado e cheio de
curiosidade; o que vem a ser aquilo.
Eu tento explicar-lhe que aquilo é ele. Uso todas as palavras que ele pode entender, e
algumas que ele não pode, mas que servirá para despertar a intuição dentro dele.

“Aquela

estrela é produto dos seus sonhos, e de que toda a vida é um sonho”. Mas isso em nada a
diminui, pois todos os sonhos são grandes em si mesmos, e é um privilégio para a vida ser um
sonho. Pode não parecer agora, porque há um período na vida em que precisamos nos esquecer
disso. Tem a ver com picos e vales de uma onda, e que quanto mais fundo você vai, maior é a
euforia ao voltar!
Esquecemo-nos, às vezes, de que são os sonhos que nos movem! E quando alguém
chega e diz: “Tu és um sonho”! A pessoa se sente diminuída, sem entender que o tudo seria
nada, se não fosse um sonho. E que não há demérito algum em ser um sonho, um sonho de
Deus.
Tudo, antes de existir, foi um sonho. Fora um sonho, na mente de um arquiteto, o
prédio que agora ele vislumbra.
Espero que entenda, um ou outro, que sonhei este menino antes de ser ele. E que ele
me sonha agora, ao escrever esta carta. Você só não pode absorver isso tão perfeitamente quanto
eu, porque você ainda acha que existe um passado e um futuro, e mesmo um presente. Você
ainda acha que para chegar ao topo da montanha, você deve deixar a sua base, pé ante pé, até
chegar ao cume, tempos depois. Mas basta imaginar-se lá. A imaginação é mais poderosa do que
o conhecimento!
Digo-lhe isso, porque é preciso que entenda um dia, criança, que o seu mundo é
sonhado, e o que esperar dele é o que ele será. Portanto, não espere o pior dele. Quando você
dorme com maus sentimentos, tem pesadelos.
Tenha a graça de existir. De ser livre! Deseje a liberdade do outro, a verdade,
autenticidade, amor e compreensão! E que sonho maravilhoso poderás ter! Não se restrinja ao
egoísmo, ao orgulho, a poucos predicados que possam limitar seu sonho. Um dia vai entender
que todo o seu sonho é você. Talvez você volte e escreva uma carta tentando explicar isso... Mas
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digo-lhe: “Serás preciso amar muito o que deixastes para “trás”. Para abandonar o que tens
agora, luz eterna e plenitude em si mesmo, para voltar a uma dimensão escura, e tentar explicar
o inexplicável, para aqueles que ainda amam a escuridão.
Só desejo uma coisa àquele que fui... e de que de muitas formas ainda sou, dentro dos
muitos eus: Que ele baste a si mesmo! E seja feliz com o que é! Porque, no final, ele não é o que
ele tem, mas o que ele. É! Todas as outras coisas são fantasias. E fantasias não são sonhos.
Quanto àqueles que disseram que os mortos não escrevem cartas, eles estão certos!
Nunca estive tão vivo quanto estou agora. E o meu agora se chama eternidade.
Mono
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A Passagem da Aranha
Jeff London
Brezalauspurc, 1436,
Sexto dia do outono Celta.
Faz frio. A lua se encontra alta e imponente no céu...
Eu escrevo este pergaminho sob a clara luz da noite, é difícil pra mim tecer as palavras
uma a uma, e levo mais tempo do que possas conceber. Mas é preciso.

Coloco-o numa maldita

garrafa, e espero que por sob as águas ela navegue até o mar e leve minha a mensagem, para
que sirva de aviso àqueles que… por ventura vierem a encontrá-la, para que tenham o que eu
não tive. Uma escolha!
E que isso salve a minha alma… pois o meu corpo já tem padecido de males indizíveis…
Pelas cataratas do rio Ister ela há de descer carregando consigo sua preciosa carga, e que
na desembocadura do Volga ela encontre as revoltas águas cujas ondas hão de desvelar ao
mundo o pergaminho que carrega meu sangue e minha história, para que ao ser encontrado e
lido, esclareça e liberte um povo já tão sofrido, das sombras que os cercam.
Assim se segue:
Nos subterrâneos do istmo de Goldenbridge, na parte oriental do continente, no ano de
1104 do Senhor dos cristãos, fora forjado na terra, um longo, escuro e fétido túnel, de cinco
milhas de extensão, que procura facilitar a passagem de valorosos guerreiros e cavaleiros para o
outro lado da enorme e gélida cordilheira dos Cárpatos. Onde haveriam de enfrentar a turba de
infiéis que desejavam invadir as terras sagradas. Entre estes valorosos homens, cavaleiro de
Briphenburgo, eu!
Era o outubro de 1108, e eu deveria encontrar o meu Rei na passagem do rio de Galamont,
em novembro, antes da grande nevasca, para receber dele instruções para a grande ofensiva
contra os turcos.
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Depois de quatro dias sozinho na estrada, eu e a minha fiel montaria, encontramos o
famigerado túnel outrora descrito, e a cordilheira feito coroa que ele procurava vencer,
arrastando-se tal qual verme debaixo do solo. Talvez, se eu estivesse sozinho, poderia por mim
mesmo arriscar-me a atravessar a cordilheira por cima, embora isso fosse me custar mais de
uma semana. Mas como o meu povo dependia de mim, pois o tempo não estava do nosso lado e
o meu cavalo não poderia cavalgar semelhante terreno, segui o meu caminho por aquela
estranha caverna, apesar de que todos os meus melhores instintos me inspirassem o contrário.
Se encontrá-la, saberá do que estou falando: Um escuro e tortuoso buraco, que de repente
surge na estrada, primeiro como um estranho fosso, depois, um túnel. No início, escuro, mas
logo depois, estranhas pedras e rochas preciosas e fosforescentes iluminam os seus meandros,
que não tarda a se tornar úmido e viscoso. E sobre o cheiro que por lá abunda, eu não falarei
nada, pois a minha mente ainda não se recuperou de tal agouro, e seria por demais penoso
ocupar-me dele novamente.
Naquele momento, tudo o que eu tinha era o estranho brilho em derredor, pouco mais do
que um crepúsculo numa escuridão profunda, o que me permitia ver apenas a cabeça alva e
firme do meu cavalo à minha frente... Algo, ou alguém, puxou-nos violentamente, lançando-nos
numa altura considerável, como se fossemos os dois, bonecos forrados de penas.
Mal me refiz do tombo, quando a cabeça do meu cavalo caiu ao meu lado, ainda ligada à
sua espinha, que se debatia as feitas de uma serpente.
Sim… eu recordo-me disso…
E recordo-me também de um maldito som, que de forma alguma consigo descrever, que
inundara a caverna furtivamente, com uma segunda sombra, ainda mais escura que de outrora.
Um sentimento magnético subiu-me pela espinha e arrepiou os meus cabelos, sendo que nem na
mais terrível das batalhas, onde encontrei a própria morte em pessoa com a foice na mão,
semelhante coisa me acometera.
E havia um fedor nauseante que pareceu pregar os meus pés ao chão, a despeito do meu
esforço e de todo o meu pavor…
Mas, sem demora brandi a minha espada, pois sou guerreiro, e em boa hora estivesse para
morrer, não iria sozinho, e apresentar iria à sombra demoníaca que se aproximava o amargo
gosto de fel de sua lâmina! A mesma, cuja superfície polida e brilhante, fulgurou impávida,
dissipando a escuridão ao redor de mim como um farol na noite escura de um mar bravio.
Mas eis que uma voz, doce e profunda, sussurrou para que eu pudesse ouvir, à maneira de
uma brisa nas folhas de uma árvore: Venha comigo, nobre e corajoso cavaleiro. Uma voz tão
suave e macia, que de tão angelical, afagou os meus preocupados e atentos ouvidos, e deitou de
volta os meus cabelos no seu devido lugar, de onde nunca deveriam ter saído, a despeito de todo
o pavor. Era uma criatura feminina e formosa, que de tão graciosa, não me lembro de ter
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encontrado similar. Nem mesmo na corte do rei Julian, famosa por suas damas e meretrizes,
encontrei mais radiante exemplar de mulher!
Ela trazia uma tocha de uma luz azul libertadora, que as sombras e o mau que vinha com
ela, pareceram desaparecer perante a sua emanação!
Seguia-a sem pestanejar. Minha musa salvadora, pois sua beleza hipnotizara os olhos e o
coração deste calejado guerreiro.
Corremos com especial pressa pelos estranhos túneis à nossa frente. Um após o outro nos
sucediam, até que paramos num alto salão encravado na rocha pura.
E eis que ela disse-me: Aqui, encontrarás a sua redenção!
Fez-se um silêncio desconcertante... Por alguns minutos ela me olhava fixamente, sem
dizer nada, e eu, da mesma forma agia, sem o saber porquê…
Seus olhos, entre um azul claro brilhante e um cinza metálico, observavam-me sem
pestanejar… E um sorriso imutável, pregado no seu rosto meio que artificialmente,
incomodavam os recônditos mais profundos do meu ser!
A tocha caiu de sua mão… e ela pareceu gemer com uma dor tão lancinante que tive de
tapar os meus ouvidos para não enlouquecer com o seu lamento.
Logo, o seu abdômen pendeu para o chão, como uma bolsa asquerosa e cabeluda. Estava
carregada com algo vermelho escuro, que vazava… E das costas, ventre e ombros, surgiram,
como que saltados e por encanto, apêndices articulados e sinistros, que não paravam de se
mover com sofreguidão!
Assim, dessa forma, enquanto a sombra retornava gradualmente à extinção do fogo azul da
tocha, a mulher tomava os contornos de um grande ser na forma de uma aranha!
E nessa hora não faltaram santos ao meu repertório, e desconfio eu mesmo ter criado três
ou quatro qualidades deles que jamais existiram. Apelei também para os deuses celtas, para os
espíritos dos antepassados, e para aquela qualidade de seres que os camponeses juram ver e
que se escondem no bosque profundo.
Ao desembainhar a minha espada, e pronto para morrer com honra, a luz de sua lâmina
libertadora revelou-me um exército de seres artrópodes pendendo do teto e das paredes por
sobre a minha cabeça! Uma chuva de teias fétidas e visguentas me retiveram num muco
semelhante a vômito, deixando-me imóvel diante da terrível ameaça que se aproximava.
A entidade, que assumira uma forma quase impossível de descrever, mas que em tudo
lembrava uma aranha, aproximou-se de minha pessoa.
Outras também vieram…
A Aranha mor, arrancou das menores, as suas patas… e enfiou-as em mim, atravessando
as minhas costelas, atingindo as minhas entranhas, transformando-me numa grotesca imagem
de um homem com patas de inseto, como uma marionete ou espantalho… e fez isso, até que se
contassem 8… 4 de cada lado….
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Comecei a sentir calafrios, o sangue não abandonava o meu corpo, pelo contrário, se
infeccionava cada vez mais com a presença dos corpos estranhos em mim.
Numa reação extrema, aquelas patas se fundiram... as minhas pernas caíram… e me tornei
um tronco de homem em forma de aranha…
Agora vago pelos túneis e lugares escuros… e hoje… andando pelos calabouços do castelo
de Vanghor, encontrei um cadáver de prisioneiro que escrevia uma carta… provavelmente para
jogá-la ao mar numa garrafa… mas a morte o encontrou primeiro… Ele teve sorte...
Então, aproveitando as penas e os papiros que encontrei, procurei escrever esta mensagem,
usando apenas a minha boca, pois os meus braços de humano já se foram há muito tempo...
Leve-a em conta, aquele que a ler… E espalhe a mensagem a todos! Queimem os túneis,
destruam tudo!
E jamais se deixem levar pelas aparências…
Hoje, como aranha, posso vislumbrar a alma das pessoas… radiando como chama ao redor
delas. E são nas melhores, nas pessoas de bom coração, que a alma irradia de forma espetacular
e brilhante, muito mais bela e encantadora, que qualquer beleza fugaz, fadada à putrefação, ao
barro, e ao túmulo…
Um alguém...
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Agenda

encontrada numa ribanceira da

Serra do Açor

Joaquim Bispo
Dia 10/8/16
Mais uma vez — como todos os verões — vim passar duas ou três semanas na minha terra, esta lindíssima vila
de xisto e granito no vale do Alva. Como é bom rever e reviver as paredes de setenta centímetros da minha casa
rústica e a sua frescura interior. E espero encontrar os amigos e os familiares, mesmo os emigrados, que
“obrigatoriamente” aparecem no verão. Todos querem aproveitar a reunião inusitada para animar a vila com festas,
encontros e comezainas.
Como desde há três anos, vou a um almoço dos nascidos em 1944, à semelhança do que fazem os nascidos
noutros anos. O almoço é o pretexto para o encontro e a partilha da alegria de estar (ainda) vivo. Reveem-se os
conhecidos, reconhecem-se as parecenças antigas, por baixo das rugas modernas, dos que vêm pela primeira vez,
atualiza-se a fisionomia que cada um guarda do outro.

Dia 14/8/16
O Nunes está todo encarquilhado. A Georgina agora é loira.
― Lembras-te daquela vez que te abri a cabeça à pedrada? — perguntou-me o Ramos.
― Lembras-te de me fazeres serenatas, mais o Manel da biciclete? — tentou a Marisa.
As lembranças são um amontoado de tralha pessoal inútil, falsificada pelas ruminações, em que não consta a
maior parte dos registos que os outros guardaram. Lembro-me dos folhos da Matilde, na igreja; lembro-me das
reguadas que apanhei por causa do Zé Caçoila. O resto? Sei lá! Deve ter acontecido, se eles o dizem... O mais
importante mesmo deve ser o encontro com pessoas do mesmo grupo etário. Ainda que não nos lembremos uns dos
outros, temos lembranças no mesmo contexto, porque vivemos no mesmo ambiente, em certo tempo, mas, se calhar, o
mais importante é que somos da mesma idade. Como estamos a viver a nossa reforma, a nossa velhice galopante?
Vivemos para o futuro ou do passado?
― Vocês viram ontem a chuva de estrelas cadentes? ― lançou um tipo de cabelo branco, mas ainda farto, quase
à minha frente.
― Quando? Ontem? Não soube de nada! ― disse uma. ― Eu à noite vou para a caminha ― respondeu outro.
― Chuva… ― desdenhei eu. ― Estive uma hora num caminho escuro da serra, mas só vi umas cinco.
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― Aquilo é um espetáculo fabuloso, não achas? ― prosseguiu o aficionado sideral, dirigindo-se-me
decididamente.
― Acontece todos os anos por esta época, não é? ― comentei, tentando mostrar algum conhecimento. ―
Parece que são meteoritos que vêm da constelação de Perseu.
― Não é bem assim ― contestou ele, sem alarde. ― São restos da cauda de um cometa que passou por aí.
― Interessas-te por astronomia? ― perguntei, meio que para fazer conversa.
― Eu interesso-me por tudo ― afirmou, categórico. ― Tem de ser, se não quero deixar enferrujar os neurónios.
Os outros tinham-se entretanto alheado da conversa, que se tornara nossa, e falavam dos colegas que tinham
morrido, desde o último almoço.
― Já viste o que nos espera, se não nos soubermos precaver? ― insinuou, apontando os circunstantes com o
queixo.
No resto do almoço, tornou-me seu cúmplice num discurso de meias palavras, que se tornou enfático quando,
após os pratos quentes, deambulámos pelas mesas dos queijos e dos doces:
― Convence-te! Nós pertencemos à praga grisalha que só atrapalha. Cada vez somos mais a mamar reformas.
Que país é que aguenta isto? Passeamos, banqueteamo-nos, consumimos e não produzimos nada, já viste? Que planeta
é que suporta isto? Não há recursos que aguentem. Somos uma praga.
― Recebemos reformas, mas trabalhámos para elas ― tentei argumentar.
― Mas agora somos uns inúteis. Uma sociedade bem organizada, sem tolerar desperdícios, devia descartar esta
praga.
― Mas isso é fascismo ― indignei-me. ― Felizmente que a esperança de vida aumentou! Querias instaurar
uma espécie de eutanásia por caducidade de prazo da validade produtiva?
― Olha, porque é que não vens almoçar connosco um dia destes? Tenho um refúgio paradisíaco nos altos da
serra do Açor. Podíamos falar deste e doutros assuntos aliciantes que ameaçam a Humanidade.
Apesar da minha relutância inicial, dei por mim a sentir uma curiosidade genuína pelas ideias dele e pelo modo
de vida que levaria no tal refúgio serrano.

17/8/16
Às onze apresentei-me em Vide e fui conduzido por um trilho de terra batida que serpenteava pelas faldas da
serra até desembocar numa espécie de côncavo arborizado com umas vistas de tirar o fôlego. O local parecia uma
quinta de experimentação pecuária e botânica. Vários animais estavam confinados a espaços criteriosamente
concebidos, em microambientes bióticos, com plantas específicas para cada animal. Alguns pareceram-me
ligeiramente mutantes, como um, semelhante a um pequeno urso, que se alimentava de cenouras.
― Conseguimos produzir cenouras com um alto teor de proteínas. A carne vai tornar-se um bem escasso num
mundo como o nosso ― argumentou o Martins, o nome do meu insuspeito amigo de infância.
A esposa tinha preparado um almoço delicioso, com beringelas que sabiam a salsichas alemãs, beterrabas
amarelas, com sabor a pato, e carne de cabrito que sabia mesmo a cabrito…. Com sabor a vegetais, havia outras
iguarias muito desleixadas pela maioria dos produtores agrícolas: figos de cato, juncos e fatias de uma espécie de
meloa vermelha.
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A conversa decorreu animada, mas encaminhou-se para rumos totalmente inesperados, apesar da conversa no
almoço dos contemporâneos.
São versados em teorias da conspiração. Afirmam que os governos mundiais estão tomados por interesses
estranhos, e que usam muitas técnicas de condicionamento. Dizem que os aviões dos governos espalham químicos na
atmosfera, para nos tornar dóceis; que estão a ser aplicados “chips” nos recém-nascidos para monitorização de
tendências antissociais; que existem muitos extraterrestres no planeta a preparar a invasão, com a conivência dos
governos; que eles querem invadir o nosso planeta, porque ainda não conseguem produzir a carne que os nossos
animais produzem com tanta facilidade.
Eu reagi, mais divertido do que assustado: ― Mas por que é que vocês suspeitam disso tudo? Têm alguma
prova de qualquer dessas teorias?
Então o meu amigo de escola primária, de quem eu não me lembro, abriu-se em revelações, talvez por achar que
eu não iria acreditar nele, talvez porque não tinha nada a temer. Disse que, na verdade, ele e a mulher são
extraterrestres; que estão na Terra outros duzentos mil; que a vida no seu planeta se tornou assustadoramente
claustrofóbica, devido à praga grisalha que lá se tornou quase imortal; que a absurda quantidade de carne necessária à
alimentação de tanta gente obrigou-os a socorrerem-se de outros mundos; que a obtenção de carne humana é a
prioridade atual, dado o seu sabor sofisticado, parecido com o do cabrito, mas queixou-se da imprevisibilidade do
fornecimento proporcionado pelas guerras.
Eu estava abismado, mas arrisquei uma piada, para amenizar a situação: ― Caramba! Ainda bem que eu já não
sou novo e que a minha carne deve ser rija. Só se fosse para ensopado de bode...
Eles não riram com a piada, ou antes, pareceu-me detetar um ténue e síncrono sorriso a iluminar-lhes o rosto. A
conversa alongou-se ainda por várias horas, apesar de alguma inquietação latente minha, mas eles continuaram
simpáticos e hospitaleiros. De tal modo que aceitei o convite para jantar e dormir aqui esta noite, neste paraíso natural
e incrivelmente sossegado.
Estou a ficar com sono, mas não quis deitar-se sem registar os eventos deste dia incrível, enquanto ainda estão
frescos. Amanhã podia não me lembrar.
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Guerreiros do Além
Jober Rocha
Caro amigo R, conforme lhe prometi no encontro de ontem, passo a relatar nesta carta o
episódio que vivenciei em minha mocidade e do qual jamais conseguirei me esquecer. Lembrome muito bem dele, ainda que decorridos tantos anos da ocasião em que sucedeu.
Tinha eu, naquela oportunidade, apenas dezenove anos. Havia sido incorporado ao
Exército, no ano anterior, e passara já à condição de soldado engajado, após haver permanecido
um ano na qualidade de soldado recruta naquele quartel de infantaria.
O quartel era chamado de regimento, embora fosse apenas um batalhão com cerca de 800
homens. Sua história, como Organização Militar, remontava ao ano de 1935, quando, em área
de antiga chácara de propriedade de ingleses, havia sido fundado um quartel de infantaria nas
proximidades da divisa entre dois municípios.
O quartel em que eu me encontrava servindo, havia, portanto, sido criado inicialmente
como um batalhão de caçadores e, pouco tempo depois, transformado em um batalhão de
infantaria; porém, como incorporara às atividades daquele antigo regimento, extinto, continuou
a ser chamado pela denominação de regimento, embora, volto a dizer, fosse apenas um batalhão.
Aquele batalhão de infantaria, no ano de 1944, havia fornecido inúmeros militares para compor
uma Força Expedicionária que lutou em território europeu, durante a Segunda Guerra Mundial.
Alguns militares do referido batalhão, logo após o Brasil ter declarado guerra às potências
do Eixo, foram enviados para uma nova unidade, onde tinham participado de treinamentos
conjuntos com muitos militares de diversas regiões do país, e, a seguir, foram embarcados em
navios norte-americanos com destino ao porto de Nápoles, na Itália.
Alguns daqueles antigos militares, oriundos do referido batalhão, haviam falecido em
combates no Teatro de Guerra Europeu e não retornaram ao nosso país, com o fim do conflito
mundial. Seus corpos ficaram, durante vários anos, sepultados em um Cemitério Militar, na
Itália.
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O episódio a que me referi, no início desta carta, ocorreu faz muitos anos (lembro, mais
uma vez, caro amigo, que eu tinha somente dezenove anos naquela época e tenho, atualmente,
quarenta e dois), em um período de inverno intenso, no qual, durante as madrugadas, descia
sobre o quartel uma forte cerração.
Para facilitar a sua compreensão, passarei a transcrever, a seguir, o teor do depoimento
que prestei, na ocasião, ao comandante daquela unidade, do qual guardei uma cópia:
“Encontrava-me, naquele dia, de serviço de guarda junto ao paiol de armas e
munições, localizado em área erma do quartel, no meio a um alto capinzal contendo
algumas árvores esparsas de grande porte”.
“Meu turno de sentinela iniciara-se às três horas da madrugada. O serviço
transcorrera sem alteração; muito embora, após tê-lo assumido, tive a sensação de estar
sendo observado de uma distância bem próxima, por vários olhos escondidos em meio ao
capinzal. Por diversas vezes notei que o mato ondulava, como se pessoas se movessem em
seu interior, em que pese não estar ventando naquela ocasião. Cheguei mesmo a
engatilhar o meu fuzil, abaixar-me e ficar esperando um ataque, partindo daquela
direção”.
“Com o transcorrer do tempo, nada tendo acontecido, julguei ter sido tudo fruto da
minha imaginação, principalmente, devido à pesada cerração que não permitia a visão
de mais do que alguns poucos metros à frente”.
“Faltando cerca de vinte minutos para a chegada da guarda que traria o meu
substituto, percebi o ruído de passos, em cadência, aproximando-se do paiol onde me
encontrava”.
“Imaginei que meu relógio deveria estar atrasado e o meu substituto já estivesse
sendo conduzido pela guarda, naquele momento, para o posto no paiol. Após alguns
segundos, durante os quais me preparei para ser substituído, avistei, saindo de dentro
da bruma, a guarda que marchava em minha direção comandada por um sargento”.
“Tendo ela parado a uma pequena distância de onde eu me encontrava, dirigi-me ao
seu encontro para ocupar, na formatura, o lugar do soldado que me substituiria.
Todavia, conforme eu me aproximava da tropa, nenhum militar saiu do seu lugar e
nenhuma voz de comando foi dada. A guarda permanecia imóvel e silenciosa”.
“Chegando bem próximo dela, percebi que seus uniformes eram um pouco diferentes
daqueles que usávamos no quartel. Todos os componentes da guarda pareciam bem mais
velhos, sendo que alguns possuíam ataduras que envolviam algumas partes de seus
corpos e apresentavam as roupas manchadas de sangue. As armas que portavam eram
de modelos antigos, não sendo iguais aquelas que usávamos no quartel, na ocasião”.
“Imediatamente, a sensação de frio e terror percorreu-me todo o corpo. Embora
desejasse sair correndo dali minhas pernas não me obedeciam. Foi então que, olhando
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as faces daqueles homens, percebi que não conseguia vislumbrar seus olhos. Era como se
no local onde eles deveriam estar não houvesse nada; mas, apenas, dois buracos vazios.
Repentinamente, o comandante da guarda disse para seus homens, em voz baixa,
alguma coisa que não compreendi”.
“Os componentes da guarda seguiram, então, rumo à porta do paiol, onde entraram
após havê-la arrombado. Alguns passaram por dentro da parede, como se ela não
existisse”.
“Após permanecerem alguns minutos lá dentro, os seus integrantes saíram
transportando várias caixas de munição, granadas e algumas armas leves que se
encontravam armazenadas no interior do paiol”.
“Eu assistia a tudo aquilo sem poder me mover, sem nenhuma reação, com o
coração batendo forte, parecendo querer pular para fora do peito”.
“A guarda, sempre marchando sob o comando do sargento, dirigiu-se, então, para o
interior do capinzal, onde logo desapareceu em meio à bruma”.
“Consultando o relógio, constatei que ainda faltavam os mesmos vinte minutos para
a chegada da guarda que traria meu substituto; isto é, parecia que o tempo havia
parado e aquilo tudo fora vivido em outra dimensão espaço-temporal. Ainda pensava em
tudo aquilo que havia presenciado, quando, logo a seguir, percebi novo ruído de passos
se aproximando. Ao olhar o relógio, novamente, vi que haviam se passado vinte minutos
e, fixando os olhos nas figuras que chegavam, percebi que aquela era, realmente, a
guarda do quartel trazendo o substituto, que era o meu colega Renato, da Primeira
Companhia”.
“O sargento comandante da guarda, após uma vistoria na porta do paiol, me
perguntou o que havia ocorrido”.
“Após relatar-lhe, ainda sob forte emoção, tudo aquilo que havia presenciado, eu
observei quando ele retirou do seu cinturão, calmamente, um par de algemas com as
quais me algemou, tendo antes tomado o meu fuzil”.
“Fui conduzido pela guarda até uma cela no interior do quartel, onde passei detido
aquele fim de noite. Na manhã seguinte, trouxeram-me à presença de Vossa Excelência,
comandante desta unidade, a quem, novamente, relatei fielmente tudo o que havia
presenciado naquela fatídica noite”.
No entanto, por mais que eu descrevesse, com exatidão, tudo aquilo que havia presenciado,
notava que as pessoas presentes ao meu depoimento pareciam não acreditar no que eu dizia.
Ninguém se dava conta da real existência daqueles espectros que haviam visitado o quartel,
retirado as armas, granadas e munições do paiol para, em seguida, desaparecer para sempre no
interior do capinzal.
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Meus pais foram conduzidos àquela Organização Militar e, tendo sido levados até a cela
onde eu me encontrava, pediram-me que contasse apenas a verdade, que não escondesse nada
nem tentasse proteger a ninguém. Jurei-lhes que tudo aquilo que eu dizia era, absolutamente,
verdadeiro. Afirmei-lhes que aqueles espectros, certamente, haviam retornado dos campos de
batalha da Itália onde haviam tombado e, não tendo ainda se dado conta da realidade de suas
mortes, em uma derradeira visita ao antigo quartel no qual haviam servido, buscavam obter
mais armas e munições para prosseguir com sua incansável luta contra o inimigo nazi-fascista,
já agora, entretanto, combatendo-o no território da morte.
Na tarde daquele mesmo dia, meus dois primos, Claudinei e Roberval, que também serviam
naquele mesmo quartel, foram colocados presos na mesma cela onde eu me encontrava.
Logo após me abraçarem disseram baixinho em meu ouvido, demonstrando medo e
desânimo, que eu podia parar de contar a estória que havíamos combinado antecipadamente;
pois o comandante do quartel já havia descoberto as caixas de munição, as granadas e as armas
que, durante o meu horário de guarda no paiol, nós três havíamos retirado arrombando a porta,
protegidos pela noite, pela bruma e pelo frio, e escondido na mala do carro do meu primo,
Claudinei, estacionado perto da cantina do quartel.
As autoridades militares haviam chegado ao carro do primo e feito a descoberta das armas
e munições que roubáramos, em decorrência de um rastro de sangue, de ataduras
ensangüentadas e de várias munições espalhadas pelo chão, que, vindo desde o paiol das armas
e munições, seguia pelo solo no exato rumo do porta-malas do veículo. Parecia até, segundo
disseram alguns companheiros que haviam visto aquele rastro, que uma tropa, com vários
militares feridos e carregando vários caixotes pesados, havia feito aquele trajeto na noite
anterior.
Durante os meses em que estive preso na cadeia daquele batalhão aguardando o
julgamento que me conduziu, finalmente, ao presídio militar onde, na companhia dos meus
primos, passei dez longos anos, nas madrugadas frias em que a cerração caia sobre o quartel, da
janela da minha cela eu, por várias vezes, pude observar, solitário, uma guarda com uniformes e
armas diferentes, cujos integrantes, cheios de ataduras, marchavam em direção ao velho paiol,
agora já desativado e vazio depois daquele infeliz episódio que havíamos forjado.
Assim, caro amigo, foi como as coisas se passaram. Em nosso próximo encontro, pretendo
contar-lhe sobre o que vi acontecer em uma noite de chuva forte, quando, sozinho em minha
cela no presídio, comecei a ouvir aqueles angustiantes gritos de terror que, até hoje, como
marteladas em uma bigorna, ainda ecoam em meus ouvidos.
Um forte abraço,
J.
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Carta

para o

Papai Noel
Jordana Felix

DE: Nina
PARA: Papai Noel
Querido Papai Noel, sou eu de novo, já estou com 16 anos, mas mamãe conta para os
outros que tenho 8, acho que é para poder mentir a idade dela. Estou escrevendo para te pedir o
meu presente de Natal. Não estou mais braba com você, mamãe me disse para eu não guardar
rancor, então eu te perdoo por não me dar o que pedi no Natal passado e no retrasado também,
se bem que me disseram que não fui uma menina muito boa nos anos anteriores. Mas neste ano
tenho sido exemplar, estou sendo cuidadosa com os outros, não xingando, indo bem na escola, e
ajudando em casa.
Estou tão boazinha que mamãe até me presenteou com um ursinho de pelúcia novo, para
que ele faça companhia aos outros que já tenho na estante, e me comprou um daqueles lanches
que vem com brinquedos, sabe qual?
Ela vive me dizendo que não quer que eu cresça, pois então a abandonarei, como todos os
outros. Mas eu nunca a deixarei, Papai Noel.
Mamãe me faz ler com ela todos os dias, o que ela chama de “os pilares do sucesso”. Já
decorei, é assim: ser proativa, ser criativa, e saber negociar para ter o que se quer.
Estou tentando seguir essas ideias, como mamãe me ensinou.
Fui criativa em parar o latido do Mingau, que não deixava ninguém dormir de tarde. As
agulhas deram um pouco de trabalho para entrar nele, principalmente porque ele se debatia
muito, mas quando consegui colocar todas da cabeça até a barriga, calou-se o ganido. O esforço
foi maior do que eu previra, diferente do programa de televisão, lá me pareceu tão fácil inserir
todas aquelas grandes agulhas nas pessoas.
Teve também o dia em que fui proativa e picotei todas as roupas de minha mãe, ela disse
que precisava de roupas novas e que aquelas estavam prontas para irem para o lixo. E assim eu
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cumpri o desejo dela, se bem que ela não gostou muito e me deixou de castigo por duas
semanas. Mas a intenção foi boa, não é isso que conta?
Quase esqueci de te dizer que quero uma bicicleta rosa, igual a foto que segue junto com a
minha cartinha. Com este presente poderei ir para a aula de redação sozinha, sem faltar a
nenhuma lição, e sem que mamãe precise me levar e me esperar. Sempre gostei de escrever, e
um dia serei uma grande escritora, com histórias dispostas em vários volumes de capas
coloridas.
Mas como sei que você pode não me dar o presente, então vou te fazer uma proposta: se
você me entregar a bicicleta no dia do Natal, eu solto seu duende. Sei que estava procurando ele
para terminar de empacotar os presentes, mas o trouxe comigo para casa. Ele me pareceu uma
criança, apesar de estar de colete vermelho e chapéu verde pontudo. Ele chorava sem parar,
então tive que colocar uma meia na boca dele, mas assim ele não consegue comer. Eu tive que
amarrá-lo e trancá-lo no armário, mas é só para ele não fugir e para que ninguém o veja quando
descer ao porão.
Como mamãe diz, você está de parabéns, pois o seu duende é muito comportado, ele fica lá
me olhando enquanto falo e não me responde. Terei de deixar mais algumas cobertas de meu
quarto para esquentá-lo, pois ele está meio azulado, acho que está com frio. Estou cuidando
muito bem dele, Papai Noel.
Vou te esperar na próxima noite, a porta da frente ficará aberta pois não temos chaminé
para você entrar. Também deixarei para você o meu achocolatado, que mamãe me faz todas as
noites, mas não conte para ela que eu não tomei.
Feliz Natal!
PS: Traga uma outra roupa para seu duende, ele fez cocô nas calças, e minhas roupas são
muito grandes para ele.
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Missa Dominical
Jordana Felix
Olá Padre,
Hoje vim marcar minha presença em sua pregação, sua fama corre o céu e o inferno. Dizem
que você é o que possui o rebanho mais fiel. Vim conferir e tenho que me render aos elogios que
lhe foram feitos. O que te difere dos demais é que fala mais de mim do que Dele, fiquei pensando
que isso seria psicologia reversa, estou certo?
O fato é que não me controlei e tive de lhe deixar este recado na cesta de doações, a
humildade nunca foi uma das minhas características.
Eu e Ele sempre estivemos no mesmo desafio pelas almas daqueles que habitam seu
mundo, mas o prêmio, este você não sabe, seria tudo. Quando eu ganhar, serei o grande chefe,
dominarei do céu até o inferno, e provarei à Ele que vocês todos me pertencem.
Lembra-se de Jó, da sua bíblia? Ele foi uma das primeiras cobaias, quando eu ainda
pegava o gosto pela coisa. E digo para você que Jó somente permaneceu ao lado Dele pois quem
gerenciou a façanha foi Ele, porque se fosse eu a liderar, retirando do homem o que ele tinha,
com certeza o reino dos céus não seria a morada de Jó agora. Na verdade, sempre foi a vontade
Dele que lhes privou do que vocês possuíam e do que vocês almejavam, mas mesmo assim vocês
me veem como inimigo.
E claro, vocês me deram vários nomes: Lúcifer, Satanás, Chifrudo, Sete-Peles, Belzebu,
entre tantos outros. E a cada nome criado e pronunciado eu me tornava mais real. E aqui estou!
A minha lista de almas corrompidas é extensa, apesar de estarmos sem vagas em minha
casa. Mas Ele sempre arruma uma forma de extrair um ou outro de minha lista. O que é deveras
injusto, pois se tens uma vida regrada ao mal, basta que você se arrependa verdadeiramente
para que Ele lhe acolha. Sim, é um jogo de estratégias, e essa é a mais clara de todas.
Mas o contrário também é uma opção, ou seja, tenha uma vida de santo e em seu erro mais
devastador, eu lá estarei para te levar comigo. E como vocês são seres imperfeitos, enchendo a
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boca para falar e justificar estas palavras, eu me surpreendo com as mais variadas formas de
mal que vocês conseguem praticar.
Não, não pare de ler esta carta. Se ainda tem dúvida de quem eu sou, sente em sua cadeira
e beba o cálice do vinho sagrado que se encontra em sua frente, refresque-se com a água que um
dia faltará em sua mesa. Neste exato instante posso lhe dizer a cor do lenço que usa para secar o
suor que escapa pela sua testa. E se por acaso se pergunta como sei o que se passa no momento
em que lê esta carta, digo-lhe que para mim o impossível sempre é possível.
Estou a observar você e seu rebanho, e eles um dia irão falhar, e assim estarei mais
próximo do meu objetivo. Admito que aqui em sua igreja as dificuldades serão maiores, mas a
vitória só é totalmente apreciada se a batalha for um desafio prazeroso ao participante.
Acredito que o coloquei com uma questão interessante para resolver: você deve alertar aos
outros sobre a minha vinda, mesmo sabendo que ao pronunciar meu nome eu serei cada vez
mais presente na vida das pessoas, ou deve se abster desta tarefa, o que vem de encontro aos
preceitos de seu clero?
Deixe-me ajudá-lo, não precisa falar de mim, eu lhe isento desta missão pela única razão
de que todos vocês serão meus, mesmo com seus maiores esforços ao contrário.
Até mais tarde!
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Relatos de uma Carta
Jordana Felix
Curitiba, 23 de março de 2011.
Meu querido,
Escrevo-lhe hoje, pois sempre foi meu maior confidente, e somente posso esperar que esta
carta lhe seja entregue, e mais ainda que você tenha desejo de lê-la.
Tenho que te confessar que aqui há muito silêncio, apesar dos loucos e quase moribundos
a perambular pelos corredores. Por vezes escuta-se balbucias, ou ainda um arrastar voraz dos
pés ao chão, mas palavras, gritos ou gemidos, por incrível que possa parecer, não existem. É
como se todo o espaço fosse estéril, não se tem cheiros pairando no ar, barulhos escondidos
entre as paredes ou toques de forma alguma.
Digo para você que nem as paredes brancas, nem o tecido verde água, muito menos a
claridade absoluta ou os olhos vigilantes do espectador do lado de fora da minha cela me fazem
parar de pensar no que ocorrera, ou com que eu fique mais triste ou mais feliz. Nada mais
consegue me atingir, nada mais me faz dramatizar meus caminhos, ou parecer uma desprovida
de sorte.
Você bem sabe que nunca me encaixei em nenhum ambiente e em nenhuma rodinha de
amigos. As conversas para mim sempre tinham de ter uma razão, nunca soube jogar conversa
fora e por isto sempre me escondia nas festas sociais ou familiares. Você foi o único que sempre
me entendeu.
Escondia-me em qualquer lugar, fingia um compromisso, tentava fazer hora extra no
trabalho somente para não comparecer aos monumentais eventos familiares, sociais e
filantrópicos, principalmente depois que você foi embora. O fato é que nunca gostei de gente, não
de gente literalmente, mas da companhia delas, do silêncio constrangedor, dos falsos sorrisos,
das palavras sem significados somente ditas por dizer, por força do hábito ou algo parecido.
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Escondia-me tanto, que estranhamente naquele dia fui encontrada. Pode dizer que estou
louca, e esta palavra aqui onde estou seria um pleonasmo. Mas havia alguém comigo naquele
quarto, uma presença intrusa. Rondava-me um mal-estar, uma fome imediata de tudo. Recordome de ficar parada em frente ao espelho e acreditar que meu rosto mudava, e de observar os
ruídos que saiam de meu estômago e miravam a minha boca. O quarto por sua vez estava
destituído de ordem, roupas jogadas ao chão, retiradas com força dos armários, quadros
arrancados das molduras e bibelôs destroçados.
Não tento aqui me redimir de meus pecados, mas somente lhe apresentar o palco, onde
tudo ocorreu, mais pela ideia da pessoa envolvida do que pelo próprio ambiente em si.
Na noite de comemoração do aniversário de mamãe, eu estava um pouco ansiosa, nervosa e
tensa pela festa, e decidi me ater um pouco em meu quarto, esperando que as gargalhadas em
minha cabeça cessassem. E então ela se abateu sobre mim, uma nuvem vigorosa e raivosa. Saí
daquele quarto, após as batidas intermitentes na porta e chamadas pelo meu nome. Fui à sala
dos convidados me sentindo uma heroína, ou quase isto.
O fato é que a música me parecia mais viva e em pouco tempo comecei a delirar, e só agora
percebo isso.
Após algumas risadas aqui e ali, atirei-me por cima da mesa do banquete e enfileirei meus
dentes sobre a bochecha de um dos convidados, como ele gritava e tentava me afastar, cravei os
dentes na orelha dele e arranquei um bocado de sangue, deixando dependurado um pedaço
irregular da cartilagem. Via-o como um leitão, um grande porco assado. Nada mais enxerguei
então, pois um daqueles que me rodeavam me atirou um castiçal à cabeça, quando me
aproximava de outra porção opulenta de carne, agora um menino rosado que havia assistido
toda a cena.
Acordei dois dias depois em uma cela branca, com pessoas a minha volta me observando
como se eu fosse um ser de outro mundo.
Hoje me liberaram para a sala de artes e perguntei se poderia lhe escrever uma carta. Meu
querido amigo, sei que eles irão analisar o que escrevo primeiro, mesmo agora eles estão a me
observar, mas não podia deixar de lhe contar o que aconteceu, e permitir a você e a mim uma
dúvida sobre a minha insanidade.
Ontem me senti observada novamente, acordei e me deparei com olhos atentos
vislumbrando-me do lado de fora de minha cela, mas com a escuridão não consegui me certificar
da coisa que ali estava parada. Quando me levantei para vê-la melhor, nada encontrei. Acredito
que a presença que abocanhou minha alma naquela noite ainda está aqui comigo, não tenho
medo, na verdade quase rezo para que ela realmente exista, e que a lucidez que me resta seja
restaurada.
Ainda assim devo admitir que a única coisa que me conforta nesta cela é que não preciso
fazer sala para mais ninguém!
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Beijos de sua Mimi.

187

A Arte do Terror – Volume 4

Eu matei Jonbenét
Indira Nidaba
Boulder, 25 de dezembro de 1996
“É difícil precisar o exato momento em que uma estória começa, aquela hora em que
pessoas deixam de ser pessoas e viram heróis, vilões, donzelas” ou monstros. No meu caso EU
não era exatamente uma pessoa e matar era o meu ofício. Contudo, ao contrário do que dizem
por aí no começo EU não sentia prazer, fazia porque foi pra isso que eu fui criada! Confesso que
às vezes tinha pena, mas depois de tantos anos desenvolvendo o mesmo trabalho a gente aos
poucos vai aprendendo a não se importar, de modo que o sofrimento já não mais me comovia.
Entretanto, esta foi a primeira vez desde que surgi que EU experimentei um sentimento diferente
de todos os que conhecia; EU já vivenciara sensações diversas com o passar dos anos, todas
vinculadas ao prazer: o sangue escorrendo do corpo das vítimas, o coração parando, a falta de
ar, a bala que atravessava os órgãos, o carro que atropelava, a faca que rompia a carne, o osso
quebrando, o medo, tudo isso me excitava, mas o prazer que EU sentia agora era diferente, era
de possessão, EU queria aquele corpo pra mim porque EU o amava. E esta foi a primeira vez que
EU cometi um erro: EU me antecipei. EU nunca chego antes, embora tenham criado essa fama
contrária, também nunca chego atrasada, sou extremamente pontual. Em questão de segundos
você pode estar aqui e no momento seguinte em meus braços, tudo isso é planejado, mas aquela
garota me atraiu de tal forma que EU fui ao seu encontro antes do tempo.
A primeira vez que EU vi Jonbenét foi quando ela nasceu. EU havia ido buscar a criança
que estava ao seu lado no berçário, mas ao olhar para ela vi o ser mais bonito que já tivera a
chance de conhecer. Independente de localização, de norte a sul, leste a oeste, em qualquer
canto da terra esta criança era a mais linda que EU já vira: sua cor branca, seus grandes olhos
verdes, seus cabelos loiros me atraiam de tal forma que por um momento até esqueci o recémnascido ao lado, alguns minutos após contemplá-la, experimentando sensações diversas, voltei à
realidade, fiz o que estava ali para fazer, mas prometi a mim mesma que regressaria. Em minha
existência não há pressa, o tempo pra mim não passa da mesma forma, de modo que durante
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sete anos EU pensei em cada detalhe, estudei a rotina da família e arquitetei o plano perfeito, tão
perfeito que até hoje é lembrado como o maior caso de assassinato não desvendado da história
dos Estados Unidos da América. Contudo, agora, 20 anos após o caso, escrevo esta para
finalmente revelar a quem interessar possa, que EU matei Jonbenét Ramsey, a modelo mirim
encontrada asfixiada no porão de sua casa.
EU nunca deixei Jonbenét sozinha, desde que ela nasceu EU a acompanhei em tudo: cada
passo dado, as primeiras palavras pronunciadas, suas apresentações em público, desfiles, etc. E
na noite de 25 de dezembro do ano de 1996 EU decidi trazê-la pra junto de mim, mas fazer o
serviço sozinha não seria prudente, então contei com a ajuda de membros e amigos da família.
Entendam, eles não sabiam que estavam me ajudando… Quando a família chegou à casa na
noite de natal foram direto para seus quartos, Jonbenét já cochilava nos braços do pai, ele a pôs
na cama e sua mãe trocou-lhe a roupa. Burke a olhava com raiva, pois em outras épocas todas
as atenções seriam direcionadas para ele. No entanto, sua mãe sequer o olhava enquanto ele se
vestia só e deitava na cama. Uma vez EU já havia tentado trazer Jonbenét pra mim através de
Burke, foi assim que ela adquiriu aquela cicatriz na testa, mas ele não imprimiu força suficiente
e minha ideia foi frustrada, todavia, desta vez não haveria erros, pois EU ganhara tempo pra
pensar em todos os detalhes; EU já conhecia a rotina da família e a personalidade dos membros
e amigos, não seria difícil fazer com que cada um se comportasse ao meu favor, bastava trazer a
tona seus desejos mais recônditos. Todo mundo tem um lado ruim, um desejo sombrio e EU
conhecia o âmago de cada um deles.
Naquela noite a menina acordou com fome, na verdade ela acordou incomodada com a
cama molhada pois havia feito xixi, sua mãe odiava que aquilo acontecesse, mas EU havia
esperado sete anos pacientemente por aquele momento, ou melhor pela combinação de diversos
momentos e na noite de natal EU ganhara o maior presente de minha vida, quer dizer, de minha
morte. Antes de sairem pra ceia na casa dos Hurssell sua mãe havia lhe dado uma tigela com
abacaxi, mas ela se recusou a comer e na pressa para sair, a tigela ficou em cima da mesa, na
cozinha; Burke ainda comeu alguns pedaços mas abandonou o restante, por isso suas digitais
foram identificadas na vasilha quando foi feita a perícia no corpo após o assassinato e os
médicos encontraram restos de abacaxi no sistema digestivo. Para os especialistas aquilo era um
sinal de que o assassino era um membro da família e havia dado abacaxi pra ela antes de matála. EU me divirto muito como os humanos conseguem ser tão previsíveis.
Jonbenét estava feliz, muito feliz, pois além de adorar o natal, seu amigo papai noel lhe
disse num bilhete que naquela noite ela teria uma grande surpresa, e se havia algo que ela
gostava mais do que desfilar, era justamente de surpresas. O que ela não sabia era que o bilhete
tinha sido escrito por mim, o bilhete que ele escrevera dizia que ela havia sido uma ótima
menina, por isso quando voltasse da festa seu presente estaria embaixo da árvore de natal. EU
fui a responsável por trocar as palavras, afirmando que ela teria uma grande surpresa a noite.
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Era uma forma de deixar os acontecimentos mais interessantes: tornar o papai noel suspeito.
Um suspeito que diga-se de passagem, já tinha um passado que o condenava.
EU sempre fui muito boa em imitar letras, tanto que não tive problemas em escrever a
carta de três páginas que foi encontrada na escada pela mãe de Jonbenét, após o “sequestro”.
Todo mundo achava, inclusive os especialistas que a letra era de Patsy Ramsey, foi proposital,
achei que a estória ficaria mais empolgante se além do papai noel a mãe também fosse vista
como culpada, não que ela não fosse, mas a culpa não é de todo dela, pois só agiu movida por
mim e EU nunca perco a chance de um bom enredo, é uma exelente forma de distração em meu
ofício. Os maiores crimes de assassinato nunca desvendados tiveram minha participação direta;
todo mundo vai morrer, EU só torno os fatos mais divertidos. EU conhecia toda rotina da família,
EU queria que Patsy encontrasse a carta, EU sabia que ela desceria as escadas àquela hora,
fazia parte do plano. Após a descoberta do corpo, todos acharam que ela era culpada: a
imprensa, os amigos, o FBI, a sociedade inteira clamava para que ela confessasse o crime.
Jonbenét comeu um pouco de abacaxi e subiu para o quarto, mas ao entrar derrubou a
boneca, o ruído acabou chamando a atenção da mãe, que se preparava para dormir e ela veio ver
o que estava acontecendo, ao perceber a cama molhada ficou furiosa, foi pra cima da filha
desferindo vários tapas, a menina se desequilibrou e caiu no chão, batendo com a cabeça; Patsy
se deu conta de que havia exagerado ao vê-la desmaiada, ela não entendia que na verdade EU
fui a responsável por motivar toda aquela força, aos gritos correu pra chamar John. Era tudo
que EU precisava, fiz Burke levantar da cama e concluir o resto do serviço, ele já estava
acordado, se deliciando com a cena de sua irmã apanhando, ele adorava quando isso acontecia.
Burke pegou o garrote que havia preparado com o pincel da mãe no dia anterior, pra uma de
suas brincadeiras e apertou contra o pescoço da irmã, garantindo a morte por asfixia.
Quando Patsy voltou para o quarto junto com John o que viram foi seu filho de 9 anos
amarrando os pulsos da garota. O que aconteceu em seguida foi uma mistura de instinto
maternal por parte da mãe em proteger o filho, o desejo do pai em proteger o nome da família e
EU agindo na mente de cada um deles para que a razão falasse mais alto que a emoção, a ponto
de se comportarem como se estivessem em um estado de transe, de tal forma que no dia
seguinte, nenhum deles se lembraria do que acontecera a noite naquela casa, exceto Burke.
Burke era o único que assim como EU estava consciente, EU não precisei agir na mente dele, ele
queria fazer isso, ele queria que a irmã viesse pra mim. Jonh levou sua filha para o porão junto
com Burke e Patsy, ali eles fizeram com que a cena parecesse estupro.
Voltaram para seus quartos e dormiram. Burke sonhou que a partir daquele dia ele seria o
único filho, não mais haveria sua irmã para dividir as atenções dos pais, agora só existiria ele de
novo. Patsy sonhou com seus filhos crescendo igualmente felizes, em um futuro próximo
Jonbenét seria conhecida mundialmente por sua beleza e Burke sucederia o pai nos negócios.
John sonhou com sua família na mídia, sendo invejada por todas as demais famílias
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norteamericanas por serem simplesmente perfeitos: ricos, bonitos, felizes. Dos três sonhos
apenas o de Burke se concretizaria. Enquanto eles sonhavam, EU escrevia o bilhete e me
preparava para assistir os próximos acontecimentos. O bilhete de resgate mais longo da história,
constituido por três páginas, escrito por uma assassina que jamais seria presa, pedindo a
quantia exata que John recebera e um aviso de que ficassem atentos ao telefone para receberem
as demais instruções, instruções que nunca chegariam e que deixaria para sempre uma dúvida:
“Quem matou Jonbenét”?
Att: Patsy Ramsey
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O último Adeus
Juliana Magalhães Aguiar Cardoso
Alto da Montanha do Noroeste, 23 de janeiro de 2000
Caro José,
Sei que não deveria escrever-lhe esta carta, mas algo me comove por dentro e aquece como
fogo as minhas entranhas. Sei que já tocou nelas, ah, lembro-me perfeitamente dos momentos
que passávamos. Na batalha entre o horror e o amor há sempre um milhão de detalhes que se
relevam ou que os fazemos se perderem por entre o tempo, por entre esses pequenos fragmentos
que se corroem e se desfazem como num passe de mágica.
Éramos felizes, José, mas a felicidade nunca acalmou seus demônios. Eles me queriam, eu
sei que eles me queriam, e foi por isso que eu parti sem sequer dizer adeus. Minhas ações são
imperdoáveis e disso eu tenho a mais plena noção, mas a sua falta de controle iria acabar
matando ambos. E eu iria deixar, José, eu iria deixar porque eu te amo.
A nossa última noite deveria ser apenas a nossa primeira. Lamento ter que te dizer isso
assim, mas as palavras precisam ser pronunciadas e tudo necessita ser arrumado devidamente
nas gavetas. Estávamos nós à luz do luar com aquela garrafa de vinho que, por longos meses,
economizamos para comprar. Era suposto tudo ser perfeito, mas até as mais pequeninas das
velas foram testemunhas da sua loucura. Eu continuava sendo eu mesma, José, por mais que a
sua mente lhe gritasse que não. Mas você preferiu ouvi-la e rasgou meu vestido, dilacerou minha
pele. Eu não consigo sequer mais olhar-me no espelho, pois me tornei a mais cruel metáfora da
esquizofrenia. Eu me tornei no demônio mais horrendo alguma vez criado.
Não posso andar na rua mais, José. Você tirou de mim toda a liberdade que alguma vez
meus antepassados conquistaram. Sou chamada de bruxa. As pessoas julgam o que me ocorreu
dizendo que eu deveria ter feito algo muito extremo para alguém me transformar nisso. E a única
coisa que fiz foi te amar, José. A única coisa que eu fiz foi te amar.
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Você tinha medo de seus demônios e mostrou-mos. Agora compartilhamos desse destino
cruel do cárcere arbitrário movido pelo terror. Eu te amei, José, mas você destruiu todo e
qualquer amor que existia em mim. Você arrancou com aquela faca a luz que reluzia aqui
dentro. Agora, devo partir. Essa não sou eu mais. Adeus, José.
Rita.
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Viagem a Vanina
Kevin S. Gomes
Monte Azul, 2 de julho de 1853
Querida Susi,
Estou ainda muitíssima assustada, estou agora em outra cidade hospedada na estalagem
Cavalo Branco, talvez você a conheça, já deve ter passado por aqui em alguma de suas viagens a
passeio. Eu já deveria estar com você e sua família em Vanina, na sua casa neste momento,
conversando e sorrindo, mas houve um incidente no seu vilarejo e em Jurnes, que você já deve
estar sabendo, e eu nem consegui pisar na sua terra.
Assim que cheguei à noite em Jurnes vi dezenas de pessoas apavoradas, correndo para
todos os lados, casas queimadas. Ninguém parou para responder uma só pergunta que eu tentei
fazer, tudo que eles diziam era para eu sair daquele lugar o mais rápido que eu pudesse, no
entanto depressa eu não poderia sair, pois o cocheiro deu meia volta e fugiu com a carruagem
que aluguei, dessa forma ao amanhecer eu tinha que contratar outra.
Fiquei apavorada, confesso, tentei ajudar uma senhora que caiu com uma trouxa de
roupas no chão, ela mal levantou e já saiu correndo desesperada. O pior vem a seguir, vi vários
aldeões mortos no chão, com partes do corpo queimadas, muita gente chorando pelos seus
familiares falecidos, por suas casas destruídas pelo fogo, e por outros motivos tristes que não
quero mencionar.
Eu estava com minha mala (aquela que eu sempre uso nas viagens até Vanina) senti ela
mais pesada por um segundo, quando olhei para trás percebi que um homem estava querendo
roubá-la de mim, maldito seja, no meio do tumulto e ainda há pessoas que tentam se aproveitar
da fragilidade e desatenção humana desses momentos. Dei um tapa com as costas da mão em
sua cara suja e ele retirou a mão da mochila, deu as costas e correu para o breu da noite fora do
vilarejo. Pode parecer estranho, mas eu estava caminhando contra a multidão, estranho porque
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o medo se transformara em curiosidade deveras doentia para aquele ambiente estranho,
caminhei apressadamente a fim de saber o que houvera, e caminhando vilarejo adentro eu
ajudei mais algumas pessoas.
Quando eu estava ajudando uma mulher e seus dois filhos, de repente uma casinha bem
perto de mim desabou, fazendo-me sair correndo, subindo a colina atrás das casas de Jurnes,
acompanhada de vários aldeões. A fumaça estava sufocando-me e cegando-me, fui obrigada a
subir mais e mais, e atrás de mim cerca de trinta pessoas tossindo e gemendo de dor,
desesperadas para fugir dali pela colina.
Por acaso olhei para o horizonte e vi algo que não acreditei na hora, um ser gigante,
imenso, e bem longe de mim, não pude ver muito de sua aparência, porque estava escuro e a
fumaça cobria a maior parte de sua real forma, só pude ver a silhueta do monstro por entre a
fumaça. Não só eu, mas todos que estavam comigo o viram; difícil, porém, é saber ao certo como
descrever sua aparência, mas deveria ser uma forma bestial, humanoide, de braços largos, como
ouvir falar.
Ouvi o som e as sombras criadas pela fumaça do que parecia ser a besta dando golpes com
as mãos para o chão. Acredito que os aldeões estavam o atacando, e ele revidando, tenho certeza
que o terror naquele vilarejo começou assim: o monstro surgiu da escuridão, atacou ou foi
atacado, e o caos se instaurou. Um senhor ao meu lado apontou para a besta e falou em
palavras rápidas que ela havia matado seu cavalo, o jogando bem longe e acertado alguns
homens que tentavam se defender.
Diabos, a fumaça voltou a me alcançar e eu tive que subir ainda mais aquele monte de
terra, porém eu pude ver mais além. Você lembra que é possível ver seu vilarejo estando em
Jurnes, não lembra? Eu o vi, sabe o que mais? Ele estava ardendo em chamas também, a
criatura havia causado mais estragos do que eu imaginei, confesso aqui outra vez, que chorei,
espero que você esteja salva e bem, Susi. É por isso que mando-lhe esta carta, esperando te
encontrar novamente em breve.
Pois bem, um homem acabou de entrar na estalagem que estou, acho que é militar, ele traz
consigo um manuscrito longo, onde está escrito os nomes das pessoas mortas e feridas, para
que seus familiares e amigos possam encontrá-los; outros militares estão fazendo o mesmo em
outras localidades. Nossa, foram mais de duzentos! Todos entre os vilarejos Vanina, Jurnes e
outro mais ao sul.
Ele está falando primeiramente daqueles que morreram de forma mais terrível entre Vanina
e Jurnes, com base nos corpos encontrados na estrada principal que liga os dois vilarejos, não
sei se quero ouvir.
O homem está descrevendo um pouco sobre a morte de cada um, enquanto as pessoas ao
meu redor choram de tristeza, diabos, acho que vou chorar de novo.
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Agora ele está falando sobre os nomes com iniciais entre Q, R, S e T. Que horrível! Houve
uma mulher que foi encontrada dividida ao meio, os órgãos todos espalhados pelo chão, e os
ossos dos braços dobrados saindo da pele, meu Deus, estou para vomitar. Ele não falou o nome
dela ainda, mas disse que fora vista na estrada principal que mencionei antes.
O choro dos que estão presentes aqui aumentou, não consigo ouvir bem o que o militar
está dizendo, ele está tentando falar mais alto o nome da mulher, escuto um eco, ele insiste e
parece falar ainda mais alto, agora estou ouvindo melhor, estou lendo seus lábios, eu ouvi... Meu
Deus!
Carla.
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Fast Horror
Laís Manfrini
Um miniconto de terror toda sexta à meia-noite na sua caixa de entrada
Ano 1, edição #27
Olá, pessoal. Como vocês viram, essa edição vai ser diferente — afinal, eu nunca digo olá,
não é mesmo? Só mando as histórias para vocês… Mas não se preocupem, hoje vai ter história
sim.
Mas, bom, antes de irmos ao que interessa, tenho umas coisinhas para dizer.
Estamos na vigésima sétima edição, e sei que vocês adoram essa newsletter. Setenta por
cento dos assinantes abrem a newsletter (tem um pessoal que deixa para abrir no sábado de
manhã), e toda semana tem gente nova por aqui. De vez em quando alguns de vocês respondem
os e-mails me dizendo que não conseguiram dormir, e sempre tem alguém que compartilha no
Facebook dizendo que não vai dormir por uma semana, mesmo tendo lido o e-mail pela manhã.
E isso me deixa muito feliz, é claro. É um sinal de que estou conseguindo acabar com a paz de
vocês divertir vocês.
Mas, como muitos de vocês, sou cética. Não acredito em fantasmas, demônios, poltergeists,
nem nada do tipo. Quer dizer, pelo menos não acreditava até uns dias atrás.
Quem me tem no Face deve saber que eu mudei de apartamento esse mês. É um desses
prédios antigões, desses cujos apartamentos têm uma distribuição de cômodos um pouco
estranha e menos tomadas do que eu gostaria. E o elevador tem uma porta pantográfica. Sério.
Mas enfim, o aluguel é razoável, é perto do meu trabalho, e agora estou morando sozinha. Posso
ficar horas lendo o que eu quero na internet sem medo de ser flagrada e julgada pelo conteúdo
que consumo. O sonho de todo jovem trabalhador.
A mudança foi meio cansativa, e ainda tem umas caixas encostadas no canto da sala. Mas,
fora isso, estava tudo ótimo. Eu vou a pé para o trabalho agora; são quinze minutos de
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caminhada. Então posso levantar mais tarde, chego mais cedo e não preciso mais fazer
academia. Minha definição de sucesso. E tem uma padaria aqui que só pelos deuses.
Mas é muita felicidade para uma pessoa só, por isso, na madrugada desse último domingo
para a segunda, as coisas começaram.
Fui deitar com uma sensação estranha. Como se o ar estivesse pesado. Como se o ar
estivesse prendendo a respiração (meio contraditório, eu sei), à espera de que algo acontecesse.
Não associei a nada sobrenatural, e tinha que trabalhar no dia seguinte, então dormi.
Quando acordei, estava escuro ainda. A luz da janela batia na mesa-de-cabeceira, e eu
conseguia enxergar os contornos do guarda-roupa. Estava frio, frio demais para uma madrugada
de fevereiro. Mas o pior é que eu conseguia ouvir uma respiração. E não era a minha, porque eu
prendi a respiração e continuei ouvindo.
Eu travei. Não, não era paralisia de sono. Eu conseguia me mexer, na verdade. O que
faltava mesmo era a coragem. Pois é: eu, tão cética, escritora, com uma newsletter de histórias
de horror, com medo de me virar e dar de cara com um fantasma.
Fiquei uns bons minutos assim até enfim resolver me virar. E não tinha ninguém ali. Deixei
de ouvir a respiração, e aos poucos o frio foi embora. Sério, eu nunca imaginei que ia sentir
tanto alívio pelo aumento da temperatura. Logo eu, que reclamei umas vinte vezes, só nesse
mês, por ainda não ter conseguido instalar o ventilador de teto.
De manhã, quando passei pela portaria, perguntei se eles tinham certeza de que ninguém
tinha entrado no prédio de madrugada. Afinal, quando o sol nasce o medo evapora, e eu comecei
a considerar uma hipótese mais mundana.
— Você mora no 602, né? — foi o que o porteiro me disse. — Então, tem uma coisa lá, uma
presença. Ninguém consegue ficar lá muito tempo. O último inquilino ficou uns três meses. Para
ser sincero, eu detesto ter que subir no seu andar para deixar as cartas. Me dá um arrepio, sabe.
Dizem que a dona anterior, que morreu lá faz uns bons anos, é muito apegada. Então faz essas
coisas para espantar as pessoas.
Um fantasma possessivo, sério? Fiz a minha melhor cara de ceticismo para o porteiro e fui
trabalhar. Não queria sair de lá. Dificilmente ia encontrar outro lugar tão bom para morar, e se o
preço a se pagar para chegar cedo em casa todos os dias era ouvir respirações e sentir um
friozinho de madrugada… Bom, ninguém consegue ser absolutamente feliz.
Mas os problemas vão além de uma presença estranha na madrugada. Na terça-feira, a
lâmpada do banheiro explodiu. Enquanto eu tomava banho. Talvez eu tenha gritado. E, claro,
fiquei um bom tempo lá, imóvel, tentando ouvir alguma coisa apesar do chuveiro ligado,
observando os contornos na penumbra, através do vidro embaçado. Juro que alguma coisa se
mexeu um pouquinho, mas pode ter sido imaginação. Odeio não ter certeza.
Na quarta de manhã, o micro-ondas pifou. Nessa hora eu gritei de novo. Um pouco de
susto, um pouco de raiva. Nem de dia eu ia ter paz? O novo já chegou, mas estou com medo de
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ligar e ele pifar também. E estou com medo também de que a minha geladeira pife. Ou o meu
computador. Sério, até onde ela está disposta a ir para me tirar daqui?
E não é só isso. As janelas ficam batendo à noite, mesmo sem vento forte, mesmo que eu as
tranque cuidadosamente antes de dormir — e são só as minhas. Uma mulher até comentou
comigo no elevador, dizendo que ouve as janelas baterem toda noite, e contou a mesma história
que o porteiro. E, claro, toda noite ela fica lá no meu quarto, respirando, invisível, trazendo
aquele frio. E agora estou tendo sonhos, também. Meus sonhos sempre são bobos, a maioria eu
esqueço alguns minutos depois de acordar, mas esses sonhos…
Ou melhor, esse sonho. É sempre o mesmo. Sempre eu acordando no meu quarto de
madrugada e vendo a tinta branca das paredes descascar, revelando veios escuros por baixo,
como se tivesse um mofo tomando conta das paredes, se alastrando até chegar ao teto, que
começa a descascar também. Pode parecer simples para vocês que leem essas palavras, mas,
sinceramente, é bem assustador. Acho que mais assustador do que se ela se revelasse, ou
gritasse logo de uma vez para eu ir embora. Estou considerando seriamente passar uma nova
demão de tinta pelo apartamento, ou então verificar se as paredes não estão mesmo mofadas por
baixo da pintura.
Mas, sério, não quero sair daqui. Não quero voltar a ter que levantar às cinco da manhã e
só conseguir chegar em casa às oito da noite, às vezes até um pouco mais tarde. Não quero ter
que me apressar para esconder a tela do meu computador sempre que o meu pai entra no meu
quarto sem bater. Mas vou confessar para vocês: estou procurando um novo apartamento, e
estou procurando outro emprego também. Essa mulher já deixou bem claro que não me quer
aqui. E, embora eu não ouça uma palavra sequer, eu sinto elas, sabe? Como se estivessem
gravadas na minha mente: sai daqui.
Então vou deixar um apelo aqui. Mais especificamente, para vocês que sempre respondem
dizendo que são espíritos que têm pendências, espíritos apegados, espíritos que nem sabem que
morreram. Se vocês souberem como eu faço para me livrar dessa mulher, por favor, não hesitem
em responder esse e-mail. Juro que nunca mais vou duvidar das crenças de vocês.
Por hoje é só, pessoal. Espero que na semana que vem eu possa avisar a vocês que eu me
livrei dessa mulher maluca. Espero que na semana que vem eu possa retornar à programação
normal, com histórias de horror totalmente fictícias.
Se você acreditou nessa história, por favor, compartilhe. Mostre para seus amigos e
conhecidos que entendem do assunto. Se você não acreditou… Bom, espero que ao menos tenha
se entretido. E compartilhe mesmo assim. Quem sabe seus amigos não acreditam?
Até semana que vem, pessoal. Assim eu espero.
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O

Terror na Mansão Khouri 1/2

Larissa Prado
Senhora Lucelia,
conforme prometido envio-lhe os pertences do seu marido, Warley, encontrados no que
restou da propriedade em que estava trabalhando. A mansão Khouri sofreu um abalo e parte da
sua estrutura desmoronou. Os especialistas ainda não emitiram nenhum tipo de explicação
sobre as circunstâncias em que isso aconteceu. Porém, a morte do seu marido não foi devido ao
desabamento. Gostaria que guardasse, em específico, as cartas que ele escreveu para a senhora,
precisarei reavaliá-las em outro momento.
Algo me inquietou no pouco que li, senhora Lucile, apesar do meu ofício como detetive se
restringir em buscar por pessoas desaparecidas, quando me deparo com algo tão inexplicável
preciso investigar melhor. Estou a caminho, permanecerei no sul apenas o suficiente até que as
autoridades possam encerrar o caso do seu marido.
Enquanto lia as cartas reparei que havia um cheiro forte sempre que movia os papéis, algo
podre como lixo em decomposição, gostaria que me informasse se passar por experiência
parecida. As cartas estão manchadas de sangue em alguns pontos que se tornaram quase
ilegíveis. Sinto muito ter que lhe enviá-las nesse estado, provavelmente vai ser doloroso livrar-se
dos pertences deixados pelo seu marido, mas peço que não se desfaça das cartas.
Eu espero que daqui para frente possa levar uma vida mais sossegada com seus filhos,
ainda é um mistério o que cerca a morte do senhor Warley, mas vou desvendar cada fato dessa
estranha história que as cartas nos mostram.
Atenciosamente,
Inspetor Gregory.
O terror na mansão Khouri
Caro inspetor Gregory,
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Sinto não ter respondido antes. Ainda não pude ler as cartas de Warley que me enviou, pois
Theo caiu em prostração há alguns dias e isso tem me consumido... Espero que o senhor possa
retornar logo do Vale, não gosto do lugar, depois do desaparecimento dele gosto menos ainda.
Quero agradecer pela atenção dedicada ao caso do Warley, principalmente, a atenção que
vem dedicando a mim e meus filhos. Semana passada Esther perguntou pelo senhor, ela ainda
dorme agarrada à boneca que trouxe para ela. Sente muita falta do pai, pois eram muito unidos.
Não quero tomar mais seu tempo, sei que precisa terminar seu trabalho no Vale.
Quando retornar, aguardo-o para conversarmos sobre as cartas do meu marido e a
situação do desaparecimento. Sei que o senhor é um pai de família e tem outras obrigações além
de cuidar desse caso e dedicar especial atenção a nós, não quero atrapalhá-lo mais, então,
venha quando for melhor para o senhor.
Com afeto,
Lucelia.
O terror na mansão Khouri
Senhora Lucelia,
Primeiro quero registrar meus sinceros sentimentos pela enfermidade do pequeno Theo,
mande minhas lembranças a ela. Esther é uma garota adorável e se parece muito com o pai,
pelo o que pude perceber pelas fotos que a senhora me forneceu dele. Sinto informar que vou
estender minha passagem pelo Vale do Ouro. Descobri novas informações acerca do caso do
senhor Warley. Como poderá notar, em uma das cartas ele diz que Abraham costumava ir todo
dia ao banco e não sabia o que o patrão fazia lá por 1 hora. Fui até o centro da pequena cidade e
descobri que o banco sofreu um incêndio anos atrás e suas atividades ainda não foram
restabelecidas. O banco mais próximo fica há dois dias de viagem, cheguei nesse lugar, e se
Abraham possuía algum vínculo, não era cliente de lá, e os funcionários jamais o viram.
Tudo começa a se delinear de maneira ainda mais obscura à medida que as investigações
progridem. A cidade tem muitos casos de incêndios inexplicáveis, quando você caminha por suas
ruas à noite parece que não há ninguém vivo morando lá. No Vale é pior, não há presença
humana, as mansões são afastadas umas das outras. A região ficou conhecida em seu passado
por ser uma vasta área de escavação mineral em que prisioneiros cumpriam pena quebrando
pedras em busca de metais preciosos. Tenho consciência de que tais informações não lhe
interessam, mas quero registrar o que mais me intrigou para que futuramente possa ter
arquivado.
Aqui a nossa memória tende a lapsos de esquecimento. Ontem, não sabia que dia era e o
próprio tempo parece confuso. Quando acordamos, parece noite e quando a tarde chega, o sol
está tão fraco que parece madrugada, meu relógio de bolso parou, não acho relojoeiro para
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consertá-lo. Tudo aqui é escasso, há poucos serviços disponíveis, é mesmo uma região rural
esquecida por Deus. Para Warley ter vindo tão longe deve ter sido por um bom salário.
Bem, por enquanto é apenas isso. E saiba que a senhora não atrapalha, por favor não
insista em tal ideia. Assim que retorne, irei visita-la.
Atenciosamente,
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O

Terror na Mansão Khouri 2/2

Larissa Prado
Gregory,
Estou lhe enviando as quatro cartas de Warley que solicitou para análise. Espero que
possam ajudar a desvendar o que há por trás das palavras do meu marido. Ter lido tudo isso me
deixou bastante perturbada. Mal consigo dormir ao pensar no horror dos seus últimos dias.
Estou assustada, inspetor, não apenas senti o odor que você havia mencionado enquanto lia as
cartas como também, sensações estranhas como se alguém me observasse, mesmo estando
sozinha. Meu sono está perturbado e me sinto irritada com as crianças a maior parte do tempo.
Tenho medo de estar sofrendo um quadro de histeria, minha mãe faleceu em um sanatório
vítima desse mal... Sinto muito não poder escrever mais, estou tão cansada de tudo isso.
Agradeço toda sua atenção nesse caso e pela amizade que forjamos nos últimos meses.
Carinhosamente,
Lucile
***
01/05/1914
Eram duas horas e meia da manhã quando acordei com um grito muito alto vindo do quarto
de Abraham... sai da cama e, mesmo em trajes de dormir, corri até ele, antes passei na cozinha e
peguei seus remédios para os nervos numa bandeja. Ao entrar no quarto, Abraham estava lívido,
com os olhos vidrados na direção da janela escancarada, as pesadas cortinas de veludo
esvoaçando e rugindo como um animal, por causa da força do vento gelado que soprava para
dentro do quarto. Perguntei a ele o que estava acontecendo, mas não obtive respostas. Sua face
estava tão roxa que achei que ele talvez estivesse morto. Peguei seu pulso, havia um palpitar leve.
Tratei de lutar contra as cortinas e fechar a janela e de lhe dar o remédio, mas ele não conseguia
engolir, o comprimido caía de seus lábios flácidos e trêmulos, não têm firmeza, e deixam o

203

A Arte do Terror – Volume 4
comprimido cair. Lucelia, minha querida, diferente de você, não sei cuidar de enfermos, por mais
que me empenhe, não consigo fazê-lo se sentir melhor. Desisti de dar-lhe o comprimido e limpei seu
rosto das gotículas de suor frio. Tentei esfregar suas mãos geladas, mas não esquentavam por
nada. Ele permanecia estático, com o olhar vidrado, fitando a janela como se algo horrível tivesse
acontecido com ele e perdera a fala. Tentei argumentar, chama-lo à razão e nada adiantava.
Resolvi ir até seu escritório, ele mantinha um cofre lá e tinha me passado o segredo dizendo que se
algo muito ruim lhe acontecesse era para que eu abrisse e pegasse os documentos lá guardados.
Fiquei muito desconfortável em ter acesso ao cofre do velho, mas não podia negar-me a fazer meu
trabalho. Abri o cofre e lá dentro só havia apenas alguns papéis no estilo de pergaminhos antigos.
As folhas estavam tão velhas e duras que quase se partiam. Coloquei-os sob a claridade de uma
luminária do escritório e foi quando o vulto do senhor Abraham me surpreendeu, parado na porta
segurando uma lamparina. Seu rosto iluminado pela chama que tremia parecia de um cadáver em
decomposição, eu podia ver a pele flácida pendurada ao redor dos olhos revelando o formato do
crânio. Lembrei que ele tinha me repreendido severamente por estar ali da primeira vez, afastei-me
da escrivaninha e pedi-lhe desculpas da maneira polida, mas não adiantou.
Lucelia, desculpe o nervosismo e a letra tremida, mas o que eu fiz, o que tive de fazer foi para
salvar a minha vida e conseguir voltar, quem sabe, para vocês.
02/05/1914
Na noite passada, quando Abraham entrou no escritório e me viu mexendo nos papeis do
cofre, ele avançou sobre mim com a lamparina, e me agrediu com uma força descomunal para um
velho decrépito e senil. Não tive outra escolha senão tentar acalmá-lo. E rolamos pelo chão em um
embate horrível. Não foi o choque contra ele que me deixou tão abalado, Luci... mas a forma que
sua pele saía fácil do corpo. Sabe que nunca fui inclinado à violência, nem mesmo quando uma de
nossas crianças fazia das suas artes em casa... não sabia como me desvencilhar dele, eu senti
muito pavor, Luci... a voz de Abraham estava falando em uma língua estranha que nunca ouvi
antes na vida, e exalava um odor muito forte de dejetos. Peguei os papeis sobre a mesa e fui tentar
terminar de ler eles para ver se havia alguma instrução sobre suas doenças esquisitas e seus
ataques. Sabia que ele estava morto, estranhamente comecei a acreditar que ele estava morto
desde o primeiro dia que apertou a minha mão na biblioteca ao me dar boas-vindas. Revirei todos
os documentos — estou deixando-os juntos com esta carta para que guarde longe da vista de
qualquer pessoa, Lucelia, por favor, isso é importante caso algo me aconteça — não consegui
entender uma palavra da língua em que estão escritos... Lembro de nossas manhãs na igreja
quando o padre falava em latim, acho que tudo que está escrito aqui é latim e minha limitação
intelectual me impede de ao menos tentar adivinhar o que seja. Há símbolos estranhos que
passam uma impressão ruim, como se fosse algo profano porque me lembram pegadas de animais
e chifres e tudo mais que cerca o folclore obscuro no qual as gerações passadas dos Khouri
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estiveram envolvidas. O corpo de Abraham desapareceu do escritório e temo que ele tenha
sobrevivido ao ataque e esteja a qualquer momento aqui para me matar. Mas... ele estava morto...
16/05/1914
Demorei muito para conseguir encontrar forças para te escrever, Lucelia. Meus dedos estão
frágeis como se não fossem mais meus, não consigo forçar direito a pena sobre o papel, o que pode
deturpar mais minha escrita. As ideias já foram deformadas, o quê me resta agora? Não encontrei
mais Abraham em nenhum canto da mansão ou fora dela. Percorri suas vinhetas e o cemitério que
fica ao lado da capela, com seus entes queridos enterrados e só senti mais desespero... Ao
procura-lo ali vi uma lápide rachada, a terra removida, e o nome que pude perceber à luz da lua
era Abraham Khouri, enterrado há mais de 10 anos. Então, aquele que me recebeu e me convidou
para este trabalho, quem era?
Ah Lucelia, você deve me tomar como louco, pobrezinha, não quero espantá-la, mas não
consigo mais suportar os mistérios que envolvem este lugar.
03/06/1914
Quando a madrugada veio, uma ave pousou na minha janela.
Piou, piou, piou três vezes bicando o vidro. Não quis dar ouvidos porque já me sentia padecer
de uma doença horrível, que me ataca as entranhas e deixa minha mente em nebulosas nuvens...
a janela se abriu e com o vento vieram as asas da besta. Os trovões lá fora gritam alto e reclamam
a alma daqueles que se venderam. Eu sinto o vulto dele se aproximar, a respiração pesada do
velho decrépito e seu cheiro de morte podre. Abraham toca meu ombro enquanto escrevo e manda
dizer... dentro da minha cabeça, veja Lucelia, as letras não são mais minhas, manda dizer que
preciso continuar por aqui um tempo, ele precisa dos meus serviços que sequer começaram. E que
tudo que a vida nos tira, a morte nos dá.
Não vamos mais nos ver Lucelia... eu sinto meu coração pesar por isso, agora tudo o que me
resta é uma névoa distante do que fui, pouco me lembro sobre o que trazia na mente quando entrei
pela porta da mansão. Eu preciso limpar e lavar para o senhor Abraham, ele é um homem de
costumes excêntricos, mas paga bem... muito bem, porque eu desconfio que por trás dele, Luci...
minha amada, existem outros patrões... e essa noite eu vou estar com eles...
No meu lugar de glória.
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Banquete de Ratos
Lauro Elme
Algum dia de agosto de 1917.
… Meu pai, quero me despedir. Escrevo atrás da carta que tu mandastes, com um lápis
que encontrei no bolso de um soldado morto. Eu também estou morto. Uma bomba inimiga
explodiu muito pert...o
i...nconsciente por muito tempo e fui dado como morto. Jogaram-me numa pilha de
cadáveres, muito distante da nossa base. Quando acordei, não pude sentir meu corpo e só
consigo mexer o braço direito. Algu...
...to, tirou a placa de identificação do meu pescoço, por isso estou morto. Ninguém virá me
resgatar, vou apodrecer nesta pilha de soldados mortos. O senhor, meu pai, receberá apenas
minha placa de identificaç...
Não sei há quanto tempo estou aqui. Não consigo falar ou gritar por socor...
Mesmo que conseguisse gritar, ninguém ouviria minha voz por sobre os tiros e explosões
que parecem nunca ter fim. Não sinto dores, apenas um vazio, acho que isso é a morte, um vazio
sem fim. Tu não podes imaginar, minha mãe adorada, o que o homem é capaz de fazer com o
homem. Estou deitado sobre cadáveres que estão aqui há mais de um mês, alguns eu ajudei a
trazer. Meu uniforme está im...
edaços de cérebros e tripas. Existem piolhos, vermes e ratos, muitos ratos. O cheiro da
podridão espalha-se por todo o lado. Os homens que fazem a guerra em seus gabinetes,
deveriam sentir esse cheiro, deveriam deitar ao meu lado, neste leito de seres humanos
apodrecidos.
… Acordei com ratos andando sobre o meu rosto, tentavam me comer os olhos. É assim
que ele...s fazem, primei...ro comem olhos que é a parte mais mole dos cadáveres, depois entram
pela abertura e comem os soldados de dentro para fora. É impressionante ver como esticam seus
corpos para entrar pela abertur......s vezes vejo a barriga de um cadáver inchar como a de uma
mulher grávida, então a pele fina e apodrecida se rasga deixando sair um som sibilante de gases.
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Pela abertura saem dezenas de ratos gordos e saciados. Sei que isso acontecerá comigo também,
não conse......or muito tempo. Mas não deixarei que me comam os olhos.
… No acampamento nosso segundo inimigo eram os piolhos. Passávamos horas tentando,
em vão, tirá-los das roupas. Tínhamos o corpo todo ferido pela violência com que nos coçávamos
na tentativa de conseguir algum alív......ávamos a baioneta para coçar a cabeça. Eu preferia
enfrentar o exército alemão ao exército invisível das pragas que habitavam as trincheiras.
Tínhamos ratos também, mas eram em menor núm......tamanho. Raramente nos atacavam, sua
preferência eram por nossas provisões. Aqui, no entanto, neste cemitério, os ratos proliferam à
vontade. Não possuem inimigos, a não ser eles mesmos. Às vezes brigam entre si com uma
violência só comparada à dos homens. Ao final, o derrotado é devorado pelo vencedor. São como
nós.
… Consegui erguer um pouco a cabeç......olhos posso ver dois ratos comendo meu pé,
ferido na explosão. Não posso senti-los, mas também não consigo afastá-los. Gostaria de
conseguir apoio para me arrastar para fora desta pilha de cadáveres, mas quando tentei isso,
meu braço direito afundou nas entran...s...aindo coberto de carne podre e vermes. Sei que meu
sangue quente logo atrairá outros ratos. Serei devorado vivo e não posso evitar isso. Escrevo
sobre o peito, por isso não sei se entenderão minhas palavras, porque não posso ver o que
escrevo, o que posso fazer é continuar escrevendo, pois isso me faz pensar no senhor, meu pai e
na senhora, minha mãe. Posso ver nossa casa......nelas azuis, posso sentir o cheiro do café e até
ouvir os latidos do Faísca. Perdão meu querido pai, minha amada mãe, se algum dia os fiz
chorar, se algum dia fui áspero e teimoso, como o são os jovens.
… Outros começam a se juntar aos dois que me devoravam o pé. Toda minha perna
esquerda está agora tomada por ratos, rasgando minhas roup... c...hegar à carne. Não quero
pensar na agonia que passarei quando chegarem à minha cintura, meu tórax, meu rosto. Parece
que escrever é uma forma de adiar o que virá. É como se, enquanto eu não escrever, o fato não
acontecerá. No acampamento, chamavam-me de jornalista, pela facilidade que tenho em
escrever. Soldados e oficiais me pediam para escrever cartas para suas esposas, namoradas e
mães. Hoje escrevo a última cart... ...Desculpe se a ofendo, minha mãe, mas deitado sobre esses
soldados mortos, alguns tão jovens quanto eu, é difícil acreditar que exista um Deus. Se existe,
certamente abandonou-me, enojado de ver a crueldade humana.
… Há pouco encontrei um capacet...e a...tirei em direção aos ratos que devoram minha
perna. Assustaram-se, não estão acostumados a verem suas vítimas reagirem. Porém, logo
voltaram, a fome parece ser maior que o medo. Quando não puder mais escrever, vou colocar a
carta em minha boca, na esperança que algum soldado a encontre, quando vierem jogar os
novos soldados abatidos neste cemitério a céu a ... ...orpos são jogados aqui porque os soldados
não têm força ou tempo de cavarem covas. Também nã......os no rio porque poluiriam a água que
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bebem, nem queimados para não revelar... a posição ao inimigo. Por isso ...apodreço nesta pilha
macabra, deitado de costas e olhando para um maravilhoso céu azul como o céu do meu país.
… Tenho medo mãe. Os ratos chegaram à minha cintura e começam a morder minha
barriga. Logo abrirão um buraco e, por ele puxarão meus intest... Tenho medo, não consigo
afastá-los. Queria estar com a cabeça em seu colo, como quando eu ficava doente. Qualquer
remédio amargo ou dor parecia sumir quando ficava assim, ouvindo suas canções e sentido seu
carinho. Quero morrer logo ou, pelo menos, desmaiar... ão ouvir os ratos comendo minhas
entranhas, para ouvir sua voz uma última vez, amada mãe.
… Já abriram um buraco, os selvagens, posso vê-los entrando. Não consigo evitar, não os
alcanço com o braço. Só posso evitar que me comam o rosto, por enquanto...Não existe
nenhuma esperança. Estou cercado de podridão, apodrecendo em vida, posso sentir meus
órgãos sendo devorados. Estou deliran...do, com frio, com fome ...e sede. Ratos passam pelo meu
corpo com pedaços de mim dentro de seus ventres gordos e peludos. Tenho medo, tenho medo.
Adeus, pai amado, Adeus, minha mãe adorada.
Obrigado mãe, estou ouvindo sua voz, sua canção...
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A Mulher Colonial
Leandro Freitas
São Luís, 13 de junho de 2004
A qualquer um que leia esta carta eu explico: estou desesperado e há um rastro de sangue
me perseguindo, mas isso precisa parar, seja lá o que for, precisa parar.... Tentarei contar minha
história aqui, e talvez vocês entendam tudo.
Não sou dessa cidade, vim para cá por causa de um emprego e consegui uma casa a um
preço favorável, no centro. Quando perguntei aos vizinhos sobre o bairro, falaram que aquela
rua era tranquila e meu maior problema seria minha própria casa. Havia nela uma carga muito
pesada devido à morte de diversos escravos no período colonial.
Como era o melhor preço da região e ficava perto do trabalho, resolvi continuar aqui. E
assim foram seguindo os dias. Minha família gostava da vizinhança e logo nos acostumamos ao
local. Então por volta de um mês depois da mudança, eu tive meu primeiro pesadelo.
O sonho se passava na sala de casa. Eu estava no sofá e ao meu lado uma mulher
desconhecida conversava comigo. Seu vestido era um daqueles que se usava no século XVIII e
sua voz rouca insistia que eu deveria sair de lá. Ela morara naquela casa e sofrera muitos
abusos de seu marido. E muitos moradores depois dela também tiveram trágicas histórias ali.
No outro dia acordei tentando discernir se o sonho havia sido real ou não. Tudo parecia
extremamente sólido e o sofrimento da mulher era palpável. Minha esposa logo notou minha
inquietação e contei para ela sobre o sonho e ela me tranquilizou dizendo que provavelmente era
só o cansaço da mudança de rotina.
Na noite seguinte a mulher voltou aos meus sonhos. Dessa vez foi mais incisiva em seu
pedido pra que eu me mudasse. Dizia que meu filho poderia sofrer se eu continuasse ali. Ela vira
inúmeros perderem os seus nos últimos séculos. E que não adiantaria eu falar com minha
esposa, ela acharia que era apenas coisa de minha cabeça. E para provar que tudo era real, a
mulher disse que a lâmpada de meu quarto estaria queimada quando eu acordasse.
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Levantei da cama e fui tentar acender a lâmpada, que não funcionava. Fiquei sem ar.
Aquilo estava acontecendo mesmo. A mulher era real, e pedia para que eu saísse da minha casa.
Imediatamente contei tudo à minha mulher, que ainda assim desconfiou. Disse que era
coincidência apenas.
Como não fiz nenhum esforço para me mudar, apenas atribuí o segundo pesadelo a uma
reação ao primeiro, ela voltou pela terceira noite consecutiva. Dessa vez sem nenhuma simpatia,
ficava de pé em minha frente e dizia que eu precisava sair. A casa era dela e somente ela moraria
ali. Se eu não saísse em uma semana toda a minha família sofreria consequências catastróficas.
Dessa vez não contei nada para minha mulher, mas os pesadelos seguiram durante os
próximos 5 dias e cada vez piores. Neles a mulher ateava fogo na casa enquanto dormíamos e ria
histericamente. Eu começava a entrar em desespero, mas como a mulher não demonstrou ser
mais do que um sonho, além daquela lâmpada queimada, e eu sempre fora muito cético, não
ligava muito.
Na sexta noite acordei aos gritos às 3 da manhã e a vi ao lado da minha cama. Uma mulher
com um longo vestido preto olhava fixamente pra mim. Quando percebeu que eu acordara ela
disse “Saia HOJE!” e sumiu. Minha mulher, que havia acordado com meus gritos perguntava:
- O que houve, amor?
- Você não a viu? A mulher à beira de nossa cama?
Ela negou e eu contei toda a história recente. Ela apenas disse que eu me tranquilizasse.
Se essa mulher fosse mais que um sonho já teria aparecido para ela ou nosso filho. Mesmo que
tranquilizado, não dormi mais naquela noite.
Na manhã seguinte meu filho apareceu à mesa do café com olheiras enormes.
-O que houve Fábio?
-Pai, tive um pesadelo terrível ontem. Uma mulher loira usando um vestido parecido com
aqueles antigos, andava de um lado pro outro no meu quarto e me olhava dormir.
Meu coração parou e tive a nítida impressão que minha pressão caiu. Como que em meu
socorro minha mulher logo falou:
-Foi apenas um sonho filho. Tome seu café e vá pra escola, quando chegar em casa você
dorme um pouco pra compensar a noite.
Mas foi ele ir pra escola que ela veio até mim:
-Mário, isso não pode ser coincidência. Vocês dois na mesma noite? Sua família tem dessas
coisas de ver espíritos e a história dessa casa...
- Ana, vou falar com um padre hoje. Ver o que ele acha disso.
No horário do almoço fui à Igreja de São João, que ficava próxima a minha casa e conversei
com o padre Igor. Ele imediatamente foi comigo em casa e a benzeu. Disse pra eu rezar, pois só
isso faria com que aquele espírito voltasse pra onde deveria estar.
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Não adiantou, naquela noite os sonhos voltaram, mas dessa vez eu assistia impassível a ela
estrangular meu filho enquanto sorria maquiavelicamente.
Certamente meu grito acordou toda a vizinhança, mas não foi maior que meu espanto ao
ver Fábio parado na porta do quarto. Em sua mão a faca da cozinha suja de sangue e atrás dele
a mulher sorria.
- Olha pai, matei a mulher colonial, vai ficar tudo bem.
Do meu lado o cadáver de minha mulher com a garganta cortada, me encarava. Uma
agonia profunda me atacou. Só podia ser mais um pesadelo, meu filho matar a própria mãe?!
Era impossível. Num misto de incredulidade e desespero eu me levantei e fui me aproximando.
Então o espírito da mulher sacudiu a cabeça em negativa. E Fábio falou:
-Você não é meu pai. É artimanha da mulher pra me enganar. Se chegar mais perto vou
cortar você.
Eu congelei. Minha cabeça girava e me sentia impotente. Meu filho estava sob o controle
daquela mulher e ameaçava me matar. Sem outra opção comecei a rezar um pai-nosso. No meio
da oração meu filho começou a se aproximar com a faca em pé.
-Pare!
Eu continuei e ele investiu em minha direção com a faca passando de raspão.
Instintivamente minha mão segurou o braço da faca, tentando fazê-lo soltar. Eu gritava pra ele
entender que era eu e sacudia-o. Ele tentava soltar o braço, com uma força surpreendente para
uma criança. A mulher apenas ria. De repente vi que ele parara de lutar, e percebi que eu o
sacudia pelo pescoço. E Fábio estava inerte. Eu matara meu próprio filho.
Não havia mais espírito de mulher no quarto, apenas eu e os corpos de minha mulher e do
meu filho. Eu sentei chorando no chão. Minha família morta. E um sussurro com voz de mulher
em meu ouvido me despertou do transe. Disse: “O próximo é você. Vamos, pegue a faca, basta
cortar seu pulso.”
A faca é sedutora. Não tenho mais família, não tenho mais motivos para lutar. A casa é
dela. Eu deveria ter escutado. Agora não há o que fazer. Essa foi minha história. A quem me
encontrar, peço que a publique e não permitam que alguém se mude para esta casa.
Desesperadamente,
Mário
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O

Samhaim de Misty

Hill

Leandro Freitas
De: Mathew Jones
Para: Joseph Gonzales
Emviado: 1/11/2003
Assunto: O verdadeiro Samhaim de Misty Hill
Gonzales, onde você nos meteu? Eu jurava que era para ser só uma matéria sobre um
grupo de pessoas que faziam magia natural. Você nos meteu em um problema sem tamanho.
Mas certamente conseguiu a sua primeira página. Segue o texto:
Misty Hill é conhecida por sua aura mística e é a única cidade no país em que a população
que segue religiões consideradas pagãs é maior que a que segue as chamadas religiões
tradicionais.
O Samhain é o festival que marca o ano-novo pagão. Nessa época as religiões celebram os
seus antigos ancestrais e as colheitas do ano. Como Misty Hill é uma cidade majoritariamente
pagã, há um grande festejo por aqui e a maioria dos membros da cidade está envolvida em sua
aura. Para podermos cobrir o máximo o possível do festival, Ryan e eu chegamos no dia 30 de
novembro na cidade.
Visitamos alguns grupos e cada um tinha seu ritual específico. Os mais jovens se
reuniriam próximo ao lago e fariam um grande banquete à meia-noite homenageando o Grande
Rei e a Anciã, outros fariam orações de suas casas. Há ainda os que virariam a noite no
cemitério local em vigília por seus ancestrais, em sua maioria eram idosos que seguiam essa
antiga tradição. Uma verdadeira variedade de celebrações que envolvem pessoas de todas as
faixas etárias.
Há alguns grupos de religiões tradicionais que acham desrespeitoso para com suas religiões
e também existe quem diga que é um gigantesco grupo de adoração satânica. Entre essas
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religiões eles são minoria, mas decidimos investigar se realmente havia algum grupo de magia
negra.
Em sua maioria as religiões pagãs acreditavam que o que faziam voltava para eles, então a
conhecida magia negra seria uma prática autodestrutiva. Embora indivíduos isolados relataram
que já ouviram falar de um grupo que realizava tais rituais.
Muitas pessoas andavam pela cidade na manhã do dia 31. O assunto do dia era o que as
pessoas fariam naquela noite. Nosso plano de ação era visitar o máximo de grupos diferentes
antes da meia-noite. Com os ouvidos atentos, escutamos alguns rumores de um grupo que iria
para um bosque nas montanhas.
Quando consultávamos as pessoas sobre esse grupo, todos diziam não saber de nada.
Mesmo quando perguntávamos para alguém que comentara, por acaso, com um outro cidadão,
ele logo dizia que ouvimos errado pois passaria a noite em casa. Logo Ryan e eu vimos que ali
havia algo. Faro jornalístico, mas não deveríamos ter seguido aquele instinto.
No horário do almoço, fizemos uma busca pela internet sobre Misty Hill e o bosque da
cidade. Nada havia de muito importante nas manchetes recentes, apenas que nos anos 70 a
trilha que havia pelo bosque fora interditada devido aos 4 assassinatos que lá ocorreram.
Voltamos às ruas.
Perguntando aos mais velhos, eles apenas lembravam do caso, quatro meninas
adolescentes haviam sumido às vésperas do festival e seus corpos encontrados queimados 3
semanas depois. Os seguidores de religiões mais tradicionais dizem que foi um ritual de magia
negra, mas que o caso foi abafado, pelo medo de o preconceito atingir as seitas que não
praticavam esse tipo de magia. O fato é que o caso havia sido solucionado e um rapaz local foi
preso e acusado de pedofilia e infanticídio.
Na falta de algo mais concreto, decidimos ir naquela tarde ao bosque ver se encontrávamos
algo suspeito. Próximo à orla um homem nos disse que evitássemos o bosque, pois muitas coisas
estranhas aconteciam ali e pela noite de vez em quando ele ouvia cantorias dos espíritos. Assim
que ele foi embora, ignoramos a superstição e seguimos por uma trilha. Achamos estranho ter
uma pequena estrada ali, pois como dito, a prática de trilhas havia sido proibida anos antes.
Após andar por volta de 500m na trilha, chegamos a uma clareira. Havia lá um círculo
perfeito de pedras que tinham altura de bancos, 12 no total. No centro do círculo, o que
pareciam ser restos de uma antiga fogueira jaziam num cercado de pedras. E encostadas em
cada banco e ao lado da fogueira encontravam-se 13 vassouras.
Ryan apontou um canto da clareira onde escondida próximo a uma raiz havia uma bolsa.
Abrimos ela e vimos um conjunto de punhais, velas, cálices e algumas pedras e cristais.
Definitivamente rituais eram feitos ali. Mas por que a cidade não falava? Ali seria onde
passaríamos o Samhaim.
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Escondemo-nos do lado oposto à trilha e aguardamos. Pouco antes do sol se pôr, as
pessoas começavam a chegar: O prefeito, a dona do restaurante, o chefe de polícia, entre outras
personalidades da cidade. Todos utilizando uma longa veste branca com capuz.
Suas conversas, enquanto aguardavam, eram sobre nós. Perguntavam uns aos outros se
haviam conseguido nos despistar. Logo o prefeito tranquilizou-os, todos os anos apareciam
repórteres e ninguém nunca havia suspeitado, não seriamos nós dois que suspeitaríamos. Os
últimos a chegar foram dois homens e, com eles, quatro meninas por volta dos 14 anos.
Quando escureceu, cada um foi para um banco de pedra, exceto o prefeito e as meninas,
que se dirigiram ao centro. O prefeito começou a falar sobre a importância do evento, que ele
ocorria para poupar Misty Hill da ira dos espíritos das colinas, e como aquele evento anual os
havia salvado inúmeras vezes de desastres naturais.
Disse também que o avanço das comunicações estava atraindo cada vez mais visitantes à
cidade e cada vez mais imigrantes de outras culturas e crenças. Nos anos 70 isso já trouxera
problemas para eles. Os sumiços estavam sendo encobertos com bolsas de estudo internacionais
que a prefeitura oferecia, mas a atenção dos repórteres poderia ser indesejada. Todos levantaram
os punhais gritando “A tradição não morrerá.”
Nosso sangue gelava vendo os rituais. 13 pessoas armadas com punhais dançavam em
volta das meninas, derramavam líquidos em suas cabeças e passavam as vassouras em seus
corpos. Atônitos e mudos, assistíamos àquilo, parando apenas para nos entreolhar em
desespero. Não podíamos sair, por medo de chamar a atenção e despertar a ira daquelas
pessoas. Eram 13 e nós estávamos apenas com nossos blocos de notas.
Perto da meia-noite trocaram a roupa das meninas por um manto negro e colocaram-nas
próximas à fogueira, cada uma na direção de um ponto cardeal. Tiraram os próprios mantos e
deram-se as mãos. Começaram a entoar um cântico em uma língua estranha e a girar. As
meninas cam
inharam para a fogueira e entraram nela.
Foi uma cena de pesadelos. Os líquidos que banharam as meninas eram inflamáveis e as
chamas tomavam seus corpos. Elas, em pé no meio da fogueira, davam-se as mãos e gritavam
sua agonia enquanto os 13 adultos nus davam voltas, entoando cânticos.
Eu não podia tirar os olhos daquela cena, o cheiro de carne queimada, os gritos, as
crianças se desfazendo em carbono. Aquilo me nauseava, meu coração estava disparado e eu
tentava segurar o vômito e o medo. Ryan estava com lágrimas nos olhos
Quando nós decidimos que iriamos fugir e avisar a polícia de alguma cidade vizinha, eles
apareceram. Dezenas de pessoas surgiram do nada. Mas não eram pessoas físicas, eram
espectros. Tinham a aparência de pessoas, mas eram mais etéreos. Os espectros agradeceram as
oferendas, mas eles precisariam continuar mantendo o culto em segredo da sociedade maior até
que ela estivesse pronta. E que os homens escondidos na floresta (nós) eram um empecilho.
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Quando apontaram em nossa direção, eu e Ryan apenas corremos em direção a eles.
Precisávamos cruzar a clareira, atingir a estrada e fugir rápido daquela cidade. Os 13 vinham em
nossa direção e eu apenas gritei para Ryan que corresse e atropelasse-os, era nossa única
chance. Abaixei o corpo derrubando uma senhora e consegui passar da linha, apenas com um
corte profundo em meu braço feito pelo jovem ao lado dela.
Quando alcancei a trilha e olhei para trás, vi que Ryan não havia conseguido passar,
aparentemente o chefe de polícia ficara a sua frente e o impedira de passar. Agora ele cortava
sua garganta enquanto os outros vinham atrás de mim.
Mergulhei trilha adentro. Podia ouvi-los gritar e se separar pela floresta, tentariam me
cercar. E eu precisava ser rápido. Os galhos me atrapalhavam e arranhavam. Meu braço
sangrava e minhas pernas pesavam. A falta de preparo físico já cobrava seu preço tirando meu
ar. Só o que me mantinha correndo era o desejo de sobreviver.
Cheguei trilha cidade e continuei correndo em direção ao hotel. Assim que os cultistas a
alcançassem a notícia se espalharia e eu estaria em uma situação ruim. Alcancei o carro e, por
sorte, a chave estava comigo. Apenas liguei o carro e dirigi o mais rápido que pude.
Na saída da cidade havia uma barricada improvisada e 5 pessoas com tochas aguardavam
no acostamento. Sem ao menos pensar, joguei o carro no acostamento e atropelei duas delas,
era legítima defesa. Pela estrada ainda tentaram me perseguir de moto, mas consegui escapar. E
por sorte nenhum dos tiros acertou a mim ou ao pneu., apenas estourou meu vidro traseiro.
Agora estou em Perfect Valley. Já acionei a polícia local, que imediatamente chamou
reforços e seguem para Misty Hill para investigar. Escrevi este e-mail às pressas, para que você
tenha a notícia em primeira mão. Com sorte amanhã chego por aí e espero meu nome na
primeira página e uma bela homenagem ao Ryan.
Mathew
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Uma

Garrafa para Mary

Jane

Orquídea
Mary Jane Smith
22 Westfield Road, Harolds Cross.
Dublin 6W
Dublin - Ireland
05/07/2020
Querida Mary Jane,
Os ventos que por aqui sopram não trazem dias abastados para mim, o John e todos que
habitam nesta ilha sórdida, fria e miserável. Minhas mãos calejadas estão trêmulas, espero ter
forças para continuar a escrever esta carta. Poderia ter usado o computador para escrevê-la,
mas não gostaria que pairasse qualquer dúvida quanto à sua veracidade, a fim de que tivesse a
absoluta certeza de que sou eu mesma que vos escreve. Pois bem, como é sabedora, quando aqui
chegamos nesta ilha, no meio do Oceano Pacífico, tão linda, encantadora e pacata, tínhamos a
certeza que estávamos na direção certa. As pessoas aqui pareciam muito felizes, Tudo aqui era
parfait! Inigualável e tranquilo. Rapidamente nos adaptamos à rotina da Ilha. O John, a cada
dia, estava mais satisfeito e realizado com o seu trabalho de engenheiro na Base Espacial da
Ilha, e eu, em plena criação das minhas “engenhocas” das tecnologias. Havia criado softwares
que me renderam alguns milhares de dólares. O que poderíamos esperar de uma vida tão
perfeita e ainda, a cada dia mais apaixonada pelo Jonh, só nos faltavam filhos. Mas quanto a
isso, decidimos que íamos aguardar os testes do Veículo Lançador de Satélite, que logo seriam
realizados e assim a consagração do amado Jonh - ele era o engenheiro responsável pelo projeto.
Certa madrugada, fomos acordados por um turbilhão de pandemônios estrondosos e
vozearias. O John não exultou, rapidamente retirou uma arma que estava sob o colchão, o que
me causou estranhesa. Não tinha conhecimento que dormia sobre ela. Fiquei apavorada!
Naquele momento um novo John se mostrara para mim. Ele segurou-me pelo braço e pediu-me
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que fosse para o abrigo construido sob a bela casa que morávamos e, amiga, dela não sei o que
restou. Lembro-me das palavras do John como se fosse hoje. “— Corre, não olhe para trás, eu
voltarei para buscá-la”. Naquela noite, foi a última vez que o vi. Estou no abrigo há dois meses.
06/09/2020
Mary, continuo no abrigo. Não tenho notícias de John. Aqui, tenho tudo o que preciso para
viver por 2 anos: água, energia, roupas, remédios, comidas, uma pequena academia e as
tecnologias, mas sem conexão com o mundo externo. Tenho medo de sair. Têm dias que ainda
consigo ver uma pequena parte do céu. São quando os ventos conseguem soprar os galhos
próximos à claraboia para longe dela, e ai tenho a oportunidade de contemplá-lo. Faço ginastica
todos os dias, a fim de me manter viva e forte, não sei o que me aguardará daqui por diante.
Antes que eu esqueça, consegui depois de incansáveis tentativas, conectar uma das câmeras que
John havia instalado aqui embaixo, caso precisássemos. Ela gira 360 graus e me possibilita ter
uma boa visão em torno do abrigo, mas não me deixa muito em vantagem porque precisaria que
as outras fossem ligadas e assim eu poderia ver tudo ao mesmo tempo - o que se passa. A única
certeza que tenho é que a nossa bela casa, hoje é uma ruína. E, Mary, não vejo nenhuma vida
humana do lado de fora e a câmera não é de longo alcance. À noite, não consigo visualizar nada.
Não tem energia lá fora. John pensou em tudo, tem gerador aqui e ainda instalou paineis
solares.
01/10/2020
Querida, não sei se pulo de alegria ou se choro de desespero, um misto de sentimentos se
instala, estou atônica! Mas preciso reagir, estou há dois dias prostrada numa cama. Acho que
estou grávida de quatro meses. A minha barriga já começa a crescer. Agora, somos dois: eu e o
pequeno John ou a pequena Mary.
15/12/2020
O pequeno John - gostaria mesmo que fosse um menino -, já deu sinal de vida, mexe
muito! E por ele, resolvi não esperar mais pelo Jonh, então, certa noite, saí do abrigo, Passei dias
estudando uma estratégia que pudesse garantir a nossa segurança, mas como prever, não é?
Afinal, tudo era incerto. Pois bem, Jane, não deveria ter ido... Ao sair, fui logo suspreendida, com
o barulho de um caminhão que subia a nossa rua. O céu estava claro, era noite de lua cheia e
confesso: nunca vira uma lua cheia tão linda como a da Ilha, não precisei usar a lanterna e
assim, não chamar a atenção, pude me esconder atrás dos escombros da nossa casa.
Acompanhei, sorrateiramente, o caminhão. Eram dois homens e eles jogaram alguma coisa pelo
penhasco - que ficava ao final da nossa rua. Aliás, a nossa casa era a última da rua, ou melhor,
da Ilha. De lá, não se poderia ir para lugar algum, o penhasco era muito alto e logo depois o
lindo Oceano. Mary, estava tão excitada que não consegui ver o que estava à minha frente.
Tropecei em alguma coisa que provocou um barulho, chamando a atenção deles. Não deu tempo
de correr, só pude me esconder atrás de uma árvore. Ouvi quando um deles disse que iria ver o
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que estava acontecendo. Quando se aproximou, fechei os olhos, a minha barriga estava exposta,
não tive tempo de cobri-la e proteger meu pequeno John. Quase consegui sentir a sua
respiração. Ele tocou a minha barriga, cobriu-a, saiu correndo para impedir que o outro se
aproximasse e disse: “— Vamos, foi apenas um gato”. Esperei o caminhão ficar distante e fui até
o penhasco, coloquei os binóculos que havia levado e, Mary, não sei se conseguirei descrever a
imagem mais bizarra que meus olhos já puderam testemunhar. Era um pesadelo! Corpos
humanos dilacerados: homens, mulheres, crianças, sangue, vísceras, espalhados pelas pedras.
Por causa da lua cheia, os marouços chegavam a mais de 6 metros de altura, levando para longe
aqueles corpos. Tive vontade de vomitar. Não pude suportar, meu corpo desvaneceu.
Acordei na minha cama. Demorei a perceber onde estava, apenas a imagem daqueles
corpos sendo sucumbidos pelo mar. Como fui parar na cama, não me lembrava de ter voltado ao
abrigo. Dias se passaram e a imagem permanecera forte. Meu pequeno John já crescera mais
um pouco. Mary, não consegui ver o rosto daquele homem que tocara a minha barriga, mas acho
que era o John.
28/02/2021
Muitas coisas aconteceram depois daquele dia. Comecei a perceber que algo ocorria aqui no
abrigo, às madrugadas. Então, nas minhas andanças no entorno da casa, quando saia à noite era a única hora que me sentia segura para poder descobrir o que se passava e encontrar uma
forma de fugir - encontrei uma câmera, alias, só a encontrei porque tropecei num braço que
restara de uma mulher. Reconheci aquele abraço por causa do anel que permanecia ainda no
seu dedo. Era o braço da Milly, uma vizinha que morava no começo da rua. Eu e John fomos ao
seu noivado. Lembro-me que ela havia me mostrado o anel que ganhara do noivo Henry. Pobre
Milly! Instalei a câmera, então, dois dias se passaram depois que a coloquei para funcionar,
quando capturei a imagem de um homem. Ele entrou no meu quarto, sentou-se ao meu lado,
beijou-me a testa e acariciou a minha barriga. Era o John, apesar da imagem ruim. Ele estava
vivo! Só o reconheci porque o meu amado John não perdera alguns gestos. Nos dias
subsequentes, fiquei acordada, esperando por ele, mas o John não apareceu. Resolvi escrever
uma carta e a coloquei sobre a mesa. Ele a leu. Fiquei dias aguardando a sua resposta. Pedira
na carta que nos ajudasse a sair da Ilha, Não queria mais saber o porquê de tanta crueldade,
naquele momento só me interessava o pequeno John. Ele continuou em silêncio, mas deixara
sobre a mesa informações e procedimentos de como fazer um parto. Meu Deus, ainda não havia
pensado como seria o nascimento do pequeno John. Ele escreveu o passo-a-passo do parto.
Trouxe-me: tesoura, gaze, algodão, remédio, fraldas, roupas de bebês... tudo que precisaria para
o pequeno John nascer com segurança. Eu sabia que o dia estava perto, mas não queria que
meu pequeno John nascesse nesta maldita ilha.
Nunca rezara tanto, pedira ardentemente para que meu pequeno John chegasse com saúde
e tranquilo, ouvíamos músicas gregorianas, instrumentais, enfim. John havia pensado em tudo,
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foi ai que a ficha caiu. Uma vez tinha encontrado a Milly no supermercado e ao me aproximar,
ela rapidamente me entregou um bilhete que pedia socorro. Falei para o John e, ele disse que a
Milly era esquisofrênica. Hoje, sei que ela não era esquisofrênica.
Querida amiga, finalmente o pequeno John nasceu. Eu o tive sozinha, seguindo as
orientações do John.
30/04/2021
Amada Mary Jane, o pequeno John já tem dois meses e não conseguimos ainda sair desta
Ilha. O John quase não vem mais aqui. Descobri que ele nos vigia dia e noite. Acho que as coisas
estão ficando mais difíceis. Tentei terminar esta carta e enviá-la ao mar, dentro de uma garrafa.
As minhas tentativas foram em vão, a parte daqui da Ilha é cercada de pedras, muitas rochas e
as garrafas acabam se quebrando quando as lanço ao mar. Tenho esperança que meu pequeno
John vai crescer feliz, bem longe daqui.
29/06/2021
Mary, o John finalmente deu sinal de vida. Deixou-nos sobre a mesa, as orientações para
sairmos da Ilha. E hoje, é o grande dia. Desceremos, eu e o pequeno John, à meia-noite, numa
espécie de asa delta. Você deve estar se perguntando, como foi que aprendi. Muito simples: o
John me ensinou. Ele previu tudo, inclusive o pequeno Jonh.
De lá pegaremos um pequeno barco à vela e motor, mas é claro, usaremos a vela para não
fazer barulho...
Não olhei para trás, nem para saber se o John nos observava.
Mary, quando você receber esta carta certamente estaremos à deriva. Você é a nossa
esperança!
Com amor,
Sarah Smith
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Cyber-Fé
Lilian S. Bastidas
Peço desculpas se escrevo
Esta carta em poesia
Mas é uma forma de driblar
O olhar do meu vigia
Escrevo do futuro
3022
Aviso todo mundo
Sobre o que virá depois
Outras cartas? Destruídas!
“Mas o que os humanos pretendem?”
Só nos restou a poesia
Linguagem que os robôs não entendem
Não digo que os robôs
Sejam inimigos de metal
Mas suas presenças constantes
Nos sufocam, fazem mal
Certa vez eles entraram
Sorrateiramente em meu quarto
De súbito, perguntaram:
“O que seria um parto?”
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Logo comecei a ver
Que eles nos faziam questionamentos
Mas quem brinca de Deus deve saber
Que criará endividamentos
Então envio esta mensagem
Numa máquina do tempo
Para que alguém do passado a encontre
E faça um juramento
Em anexo estão os protótipos
Da primeira criatura
Por favor, apaguem os tópicos
Desta cyber-ditadura
Minha mensagem é simples
Da verdade, um atalho:
Cuidem bem da sua lavoura
E não do espantalho
E assim vou me despedindo
Enquanto esta mensagem parte
Escrevo de uma colônia
De humanos que moram em Marte
E como não se compara
A montanha com o morro
Isto não é arte:
É pedido de socorro!
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De Ódio e de Pedra
Lilian S. Bastidas
Mirella, quando terminar de ler este bilhete, fuja! Em anexo, envio dois envelopes com
dinheiro, passagem e uma carta.
PS: só abra a carta quando estiver no trem das 8:40hs
Att. B.J.R
(...)
Prezada Mirella:
Espero que esta carta a encontre sã e salva. Achei melhor que entrasse em contato com o
conteúdo da mensagem apenas quando estivesse muito bem alojada num vagão de primeira
classe. Você merece, ainda mais depois de uma vida cheia de privações! Por favor, aceite o
dinheiro que lhe enviei. Ele deve ser suficiente para garantir que você e o pequeno Allan se
mantenham durante estes quatro dias de viagem rumo ao norte. Claro que você já sabe o
endereço da casa que os espera com os braços abertos! Em breve, estaremos juntos e vou
protegê-los com minha máxima estima e, por que não dizer, com todo o meu amor.
Sei que há algum tempo suspeita da natureza dos meus sentimentos, mas não é hora de
tocarmos em assunto tão delicado.

O importante agora é alertá-la sobre o perigo iminente

que se aproxima. A situação envolve seu ex-marido, com quem estive na última quarta-feira, dia
do maior temporal que estas bandas já viram!
Assim que a tempestade passou, tive aquela surpresa. Eram quatro horas da manhã
quando escutei batidas incessantes em minha porta. Além da insônia causada pela eterna
angústia de estar apaixonado pela mulher de um amigo, quem mais poderia ter me encontrado
naquele hotel?
Logo de cara, não fui capaz de destrancar a porta, mas o estado deplorável de Gregor me
fez sair das trincheiras. Com as roupas ensopadas e a respiração ofegante, o marinheiro parecia
ter lutado contra o próprio Netuno.
-Preciso de roupas secas e de algum dinheiro- disse ele antes de entrar no chuveiro.
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O intenso vapor que envolveu o ambiente deixou Gregor com o rosto ainda mais
assustador. Por um instante, temi pela minha segurança. Será que ele desconfiava dos meus
segredos? Todo homem ciumento tinha um sexto sentido, mas eu sempre respeitei vocês, não é
mesmo, Mirella? Fora aquele beijo roubado na varanda, eu nunca mais me aproximei do seu
rosto e nem me aproveitei dos seus abraços de amiga. Minhas visitas de domingo eram pudicas
como as missas celebradas na paróquia e tudo mais não passava de delícias invisíveis
propiciadas pela imaginação.
Porém, ao reencontrar Gregor naquela nova situação, senti como se estivesse lhe devendo
alguma coisa. No meio do banheiro confinado e cheio de névoas, fiquei cismado quando vi um
revólver de calibre grosso ao lado da calça que ele tinha jogado perto da pia.
-O menino de pedra está aqui? -perguntou ele enquanto tomava café.
Não tive coragem de perguntar-lhe sobre o significado daquelas palavras, não apenas por
medo da resposta, como também porque o rapaz não parecia interessado em acrescentar
explicações ao que falava. Fora o dinheiro (ele levou tudo que eu tinha e ainda reclamou), as
roupas, os sapatos e a acolhida, Gregor também estava disposto a me retirar o sossego.
O que Gregor contou era algo delirante, mas a espontaneidade com que suas emoções
emergiram durante a narrativa fez com que eu acreditasse que aquelas experiências tivessem
um fundo de verdade.
Tudo aconteceu horas antes, logo no início da tempestade.
Gregor saiu da estalagem dos marinheiros disposto a acabar com você, uma mulher cuja
beleza o atormentava. Allan também incomodava, afinal de contas, não era para você ter
engravidado. Aquele recém-nascido tinha vindo em péssima hora, tinha vindo para preencher o
buraco deixado pelo outro menino, o bastardo que você trouxera de um antigo relacionamento.
Gregor nunca quis dividir você com outra pessoa, muito menos com um filho que não era dele.
Pobre Vicente, ele não merecia ter um padrasto assim! Quando você quis consertar as coisas, já
era tarde.
Neste ponto, Mirella, suas suspeitas estavam corretas. Foi Gregor quem levou seu filho
mais velho para o mar no inverno passado e foi ele que, de alguma forma, fez aquele barco
virar...
Você ficou doente, quase enlouqueceu.
Mas com o passar dos meses, a vida falou mais alto e parece que foi ontem que você deu a
luz ao Allan só para ver se o coração rancoroso do Gregor se aquietava. Porém, tudo só piorou e
você pediu a separação.
Mirella, nós dois sabemos muito bem que sua vida se transformou num inferno. As coisas
só melhoraram depois que Gregor aceitou aquele emprego no Luna, mas o navio voltou para
nosso porto muito antes do esperado...
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Disposto a fazer justiça com as próprias mãos, aquele homem doentio saiu rumo à
realização de seu plano de vingança. Além do ódio, ele levou consigo um revólver, aquele mesmo
que eu tinha visto no chão do banheiro.
Caminhando pelas ruas solitárias, Gregor lutou contra o temporal e poderia lutar contra o
mundo só para ter a chance de atirar em você. Em pouco tempo ele ganhou a praça da fonte
luminosa e alcançou um atalho até à rua do porto. Antes de entrar no beco escuro, deu uma
olhada nas estátuas que, em meio à dança das águas, pareciam ganhar vida. A obra de arte foi
encomendada pelo prefeito e Gregor não tinha gostado dela desde o início.
-Um homem, uma mulher e um menino de mãos dadas. Isto tem graça?
E, naquela noite de quarta-feira, o espírito de Gregor continuava insatisfeito. Depois de
observar a praça, ele seguiu em frente e se viu impelido a dar uma volta pelo cais. Aquele ponto
da cidade estava vazio. Não havia um único lampião para amenizar a estranha imagem da lua
refletida no aguaceiro das ruas. Então, antes de completar seu plano de morte, Gregor decidiu
entrar no barco de um amigo para beber rum. De maneira diversa ao que aparentava, a
embarcação estava deserta, mas era melhor que fosse assim.
Entretanto, depois do terceiro trago, Gregor percebeu que não estava sozinho. Perto da
proa, um menino parecia acenar para o marinheiro. Àquela altura, a chuva tinha terminado,
mas os relâmpagos emprestavam à visão relances distorcidos da realidade. Seria uma ilusão de
ótica? O que uma criança estaria fazendo por ali?
A lembrança de Vicente se alojou de forma sorrateira na mente de Gregor, mas mesmo
assim, ele resolveu se aproximar. Enquanto andava em direção à proa, supôs com certo orgulho
que sua figura de homem alto, forte e barbudo pudesse assustar o intruso, mas o menino não se
mexeu. Gregor continuou andando, mas antes de chegar mais perto, percebeu que aquilo não
era o que parecia ser...
A criatura era rígida e ficou brilhante, segundos depois de um trovão. De súbito, Gregor
constatou que aquela era uma réplica perfeita da estátua que vira há poucos minutos sobre a
fonte! A mesma forma, o mesmo tamanho, as mesmas mãos estendidas para alguém que não
estava por perto...
Com incredulidade, Gregor decidiu quebrar a estátua, mas a embriaguez impediu que seus
passos se firmassem no piso de madeira molhada. Num deslize, o rapaz se desequilibrou e caiu
no mar! As águas turvas pareciam invencíveis e ele começou a afundar como se alguém ou
alguma coisa o levasse para longe.
Naquele instante, um grito agudo nascido do mais íntimo terror chegou aos seus ouvidos.
Era um chamado insistente, um pedido de socorro. De repente, o passado voltou à tona através
da voz desesperada de Vicente!
(desculpe-me, minha cara, pois sei o quanto tudo isto é difícil para você)
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Apavorado, Gregor reuniu toda sua força. Suas últimas esperanças moveram seus braços e
pernas até que seu corpo ficou leve como uma pluma. A partir daquele momento, ele conseguiu
subir à superfície e nadou até alcançar o píer. Entre a luta para recuperar o fôlego e a vergonha
por ter quase morrido de forma tão equivocada, Gregor acabou caindo num choro compulsivo.
Cambaleante, o pobre rancoroso ganhou de novo o centro da cidade. Ao passar pela praça,
sentiu medo, mas parou de andar por um segundo. Como estava amanhecendo, tudo ao redor
tornou-se mais claro e, portanto, menos ameaçador. Antes de partir, o marinheiro resolveu dar
uma última olhada na fonte.
Tudo tinha mudado! O garoto de pedra não estava mais ali! Caídas no chão e parcialmente
despedaçadas, as estátuas do homem e da mulher pareciam seres mortos, o que se tornou um
paradoxo insuportável para Gregor. Como eles poderiam ter morrido se nunca estiveram vivos?
Os braços das estátuas, levantados e endurecidos como os cadáveres de guerra, indicavam
alguma coisa entre as nuvens, mas Gregor sabia que apenas no inferno tais elementos poderiam
encontrar conexão.
Horrorizado, ele correu até o Hotel Central e lá me contou sua história.
Ao término do relato, deduzi que meu amigo tinha enlouquecido! Não sei se foram as
viagens no Luna, a culpa ou o caráter sombrio de sua personalidade que levaram Gregor para
aquele mundo de alucinação.
Só sei, Mirella, que eu não poderia esperar para descobrir a resposta. Entenda que Gregor
só não procurou por você nesta manhã porque prometi dar a ele mais dinheiro. As portas do
banco logo estarão abertas e vai ser para lá que nós dois iremos enquanto você se afasta do
perigo. Saber disto é para mim uma alegria secreta, um tipo de tesouro que não pode ser
roubado e nem retirado de um banco qualquer. Estas são as maiores riquezas que um homem
pode ter!
Por enquanto, aproveite a viagem. Em breve, o futuro será nosso, ou pelo menos, será seu e
de Allan. É isto que importa.
Com amor,
B.J.R.
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Dívida
Lilian S. Bastidas
Primeira transcrição da reunião de 09/05, nas dependências da filial Vila Nova em SP,
coordenada pelo gerente Sr. Marcos D. F.
Presentes: Celina S. (secretária), Alfredo G.S.P, Aldelane P. M, todos os responsáveis do
setor de Manutenção e os coordenadores do Projeto Vila Nova, Edifício Hall Star. A reunião teve
início por volta das quinze horas e, após as apresentações e leitura de pauta, o funcionário
envolvido no incidente do dia 07 do corrente expôs sua versão dos fatos para estes e quaisquer
outros esclarecimentos que se tornem necessários;
A seguir, o relato do senhor Alfredo G.S. P.:
“Era um dia comum. Eu estava dirigindo o furgão quando o senhor Marcos ligou relatando um
problema no prédio da Vila Nova. Chamei o pessoal e fomos pra lá. A equipe só sabia que o
elevador tinha enguiçado e que vários passageiros ficaram presos. Montamos o equipamento,
seguimos a nova norma de segurança e logo o maquinário reagiu, sem problemas. Abrimos a porta
e vimos aquilo, o povo do elevador estava caído, desmaiado. Suspeitaram de gás, mas não havia.
Acho que foi o susto. No hospital eles também não disseram nada e não sabiam a explicação. Só
aquele homem de terno cinza é que disse alguma coisa. Na verdade, ele não falava coisa com
coisa.”
Fim do relato do funcionário.
Anexo ao documento, cópia da declaração feita por uma das testemunhas- o rapaz citado
pelo senhor Alfredo- que estava no elevador e que acabou falecendo de causas desconhecidas
dias depois dos fatos. Obs: a declaração foi colhida no décimo DP de Vila Nova:
“Naquela tarde fui participar de uma entrevista de emprego. A empresa ficava no sexto
andar e a proposta parecia boa. Subi no elevador com mais seis pessoas, não me lembro bem de
todas, só marquei aquela idosa e um senhor de óculos. Assim que o elevador começou a subir,
sentimos um solavanco forte que nos assustou, mas logo o trajeto prosseguiu normalmente e até
fizemos piadas sobre o que havia acontecido. Porém, quando chegamos no sexto andar, o
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elevador travou e as portas não mais se fecharam. Mesmo os que não queriam ficar naquele
andar tiveram de sair a procura das escadas de emergência. Eu, satisfeito por ter chegado ao
meu destino, limitei-me a acalmar os outros dizendo que tudo ficaria bem. Então, andamos por
um corredor coberto por carpete vermelho e logo as pessoas que trabalhavam por ali levantaram
de suas mesas e vieram nos oferecer ajuda. O dia estava quente e nada melhor do que um bom
suco gelado. Disseram que o elevador velho sempre dava problemas, mas eu estranhei os
comentários, pois podia jurar que tudo por ali era novo em folha. Aqueles funcionários
sorridentes, gente boa, tinham algo em comum: todos vestiam roupas vermelhas. De repente,
percebi que todas as coisas no escritório eram da mesma cor: os computadores, as cadeiras, os
enfeites de mesa. Até o suco que nos serviram era de frutas vermelhas, coisa da moda. Não sei
por que, mas em dois segundos lembrei-me do acidente que matou meu irmão, do parto
prematuro do meu segundo filho, das rosas que enfeitaram meu casamento. Tudo era vermelho,
tanto as recordações de flores, quanto as de sangue. Estava pensando em tudo aquilo quando o
Doutor Morbe se aproximou. Eu já tinha ouvido falar dele. Aquele era um dos sobrenomes mais
conhecidos no mundo dos negócios imobiliários -Morbe & Ciel Associados- e foi assim que eu
soube que, por pura coincidência, estava prestes a fazer uma entrevista num dos escritórios
mais importantes do ramo. Claro que aquilo soava estranho. Por que uma empresa enorme
abriria uma filial na Vila Nova? Só que, depois de tanta coisa esquisita, deixei o pensamento pra
lá. O Doutor Morbe logo foi com a minha cara. Ele me convidou para entrar na sala dele e
chamou de capricho do destino o fato de eu estar procurando emprego justo naquela época em
que ele precisava de um ajudante. Eu teria muitas regalias e um bom salário. Em troca, ele
exigia dedicação e tempo livre. Confesso que fiquei feliz, mas algo me incomodou: por que aquilo
estava acontecendo? Desconfiei ainda mais da situação depois que a secretária trouxe um
contrato prontinho para que eu assinasse imediatamente. Ao final do último parágrafo, li uma
frase que me inquietou. Era algo como ‘e por meio deste o funcionário coloca em dívida sua alma,
bem como a vida de seu primogênito, caso tiver’. Dei um salto para trás, indignado com tamanho
absurdo, mas depois fui tranquilizado pelo Doutor Morbe que me convidou a reler o documento:
‘e por meio deste, o funcionário declara não ter dívidas na praça, nem nada que o desabone para o
emprego, caso o quiser’. Estava com a caneta na mão e resolvi assinar. O stress da situação, a
gente ia esquecer depois. Nada que um bom jantar com a Cíntia não resolvesse. Ah! Fazia tanto
tempo que a gente não comemorava nada... De repente, ouvi um grito! Uma das pessoas que
estiveram comigo no elevador tinha desmaiado. De longe não reconheci de fato quem era, mas
tive condições de reparar no copo de suco caído no chão. Na mesma hora, deduzi que o suco
estava envenenado. Só podia ser. Levantei da cadeira, abri a porta e passei pela recepção como
louco. O Doutor Morbe e a secretária tentaram me chamar de volta, mas acabei saindo do
escritório. Era preciso avisar alguém da portaria e até quem sabe a policia. Naquele momento,
dois seguranças agarraram meu braço e me trancaram numa sala sem janelas. Nossa! Eles eram
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mesmo fortões! Não fossem os ternos vermelhos e feitos de veludo, poderia jurar que já tinha
visto os dois naquela boate caríssima do centro. Depois daquilo, as luzes se apagaram! Na
parede oposta à porta, uma tela de projeção desceu do teto demonstrando fina tecnologia. Em
segundos, cenas da minha intimidade ficaram expostas como num passe de mágicas. Não tinha
mais ninguém na sala, mas mesmo assim fiquei com vergonha quando vi meus pecados
ilustrados de frente para trás, num tempo sem lógica, meio alternado. Começou com... Espera
aí. Vocês vão escrever tudo isto? Bem, começou com aquele episódio em que traí a Cíntia com a
nora do meu antigo chefe. Depois, via a imagem do meu gerente pulando do décimo andar por
causa das acusações que fiz contra ele. Acusações falsas, cruéis... Vi outras coisas... Vi aquilo
que nós, os jovens do bairro, fazíamos com os cães e com os gatos da dona Norma, vi aquelas
brincadeiras tontas com a dona do café Dillon, enfim, vi todos os meus crimes que, impunes e
esquecidos, não tinham me feito mal até àquela tarde... Naquele momento, ressuscitados do
passado, aqueles pecados ficaram grandes, enormes, estavam prontos para me engolir. De
qualquer jeito, tentei bater na porta, esmurrei as paredes e gritei por socorro. Enquanto as
imagens corriam em silêncio, senti um desespero tão horrível que quase cheguei a lamentar que
ali não tivesse uma janela por onde eu pudesse encontrar o fim, tal como havia feito meu antigo
gerente. Só sei que desmaiei e quando acordei estava no hospital. Ainda não tive condições de
falar com os outros, mas não acreditei quando o médico disse que ninguém confirmou aquela
história. As informações oficiais não batiam com as minhas. De acordo com as autoridades, o
sexto andar do Edifício Hall Star estava interditado e o elevador naquele dia, ficou o tempo todo
parado no andar térreo. Espero que tudo fique esclarecido antes que seja tarde. Contei toda a
verdade. Espero que vocês investiguem o Doutor Morbe, antes que ele me encontre com aquele
contrato nas mãos.”
(...)
Assinaram os presentes. Sem mais, a reunião deu-se por finalizada.
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O Doce Aroma da Morte
Luan M. Monteiro
Está tão frio esta noite.
Uma lua doentia e tristonha, pálida como um fantasma, vegeta sobre o abismo celeste. Esta
é uma noite muito especial, talvez mais que todas as outras, pois logo a morte irá unir-me ao
meu amado obscuro. Hoje me preparo para ele.
Os ventos sopram gemidos aterrorizantes, as folhas mortas valsando entre as sepulturas,
das árvores caem frutos podres e secos, e aos poucos começa a chover.
Repousada sobre túmulo de meu príncipe, fecho os meus olhos para poder encontrá-lo,
sinto sua presença maléfica batizar o meu corpo com lascivas caricias sobrenaturais. Saíste do
abismo da escuridão para me saudar como sua amante, mais uma vez um cortejo lento e
melancólico. Estátuas cinzentas observam com olhares tristes, o trágico teatro de minha
loucura, quando choro saudades amargas do pior castigo chamado solidão e quando, ao mesmo
tempo, do amago de minha alma, emanam risos prazerosos em saber que logo estarei em seus
braços.
Lembro de todas as vezes em que eu me balançava no antigo balanço do cemitério da
família, esperando meu príncipe, de armadura negra, surgir da nevoa entre as sepulturas após
suas conquistas longínquas, lembro de acariciar seu rosto de forma suave, antes dele entrelaçar
os dedos em meus cabelos e lentamente nos beijarmos. Posso sentir o cheiro de sangue de suas
roupas molhadas, assim como o gosto do sangue de suas vítimas descerem sobre minha língua,
isso sempre me foi prazeroso. Lembro com prazer de sua mão, lentamente desbravarem com
toques quase que imperceptíveis as sinuosas curvas de meu corpo, e seus dedos tocarem sobre
minha parte erógena, despertando-me infernais prazeres lúbricos. Sinto como nunca minha
fenda ansiar para assentir aos teus desejos, à tua vontade, para receber o néctar venenoso do
ápice dos teus prazeres.
Tenho em meu dedo o anel de pedra negra em forma de borboleta, que ele trouxera de suas
matanças e barbáries, assim como o colar de pedra em coração, este que assim como o anel,
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levarei até o final de minha vida, até nos unirmos em espírito e juntos perambularmos pela
escuridão eterna.
A chuva caiu mais forte, parecendo que a natureza sentisse a minha dor.
Ouço os lobos uivarem uma doce melodia, algumas corujas se agitam nas árvores, e agora
talvez mais próximo da morte, percebo fantasmas andarem de cabeça baixa sem sequer me
notarem, como se de algum jeito eu fosse um fantasma também, porém não vejo meu príncipe
apenas sinto sua presença.
O vento está mais forte.
Minhas vestes agora encharcadas pelas lágrimas dos céus. Sobre o túmulo de meu
príncipe, eu me reviro para um lado e para o outro, em uma ansiedade agonizante de encontrá-lo
de uma vez. Tudo e uma questão de tempo, pouco tempo, logo triunfaremos juntos no reino dos
Deuses pagãos, onde nada importa, apenas nosso amor imortal. É tão lindo pensar em ficar ao
seu lado para toda eternidade, esse e meu único desejo, mais nada me importa, nada nessa vida
é mais forte do que o desejo de estar contigo, do que o amor perpétuo em meu coração, e mesmo
que isso signifique morrer, que assim seja, pois não temo a morte, temo viver sem o amor de
meu príncipe. Te entrego minha vida, meu amado sombrio.
Tenho a certeza de que em alguns momentos não estarei mais aqui, nesse mundo solitário
em que após a partida de meu príncipe, tive como companhia apenas meu diário manchado de
lágrimas e agora borrado pela chuva, meu único amigo em que escrevi minhas alegrias,
angústia, tristezas, meus segredos mais profundos, meus desejos mais perversos, assim como os
mais profanos e com toda certeza nele deixarei minhas últimas palavras.
Nele escrevo meu testemunho, os momentos felizes ao lado de meu príncipe, quantos
momentos aterrorizantes em que eu vivi sem ele, e agora o momento mais feliz de minha vida,
meu encontro com ele em minha morte.
A chuva aumentou ferozmente.
Deixe o céu desabar, deixe as ondas engolirem esse mundo miserável, que a peste venha
dilacera toda a carne deste mundo maldito, que todos sintam a dor da perda, assim como eu
senti.
Tudo costumava ser lindo, as paisagens, a melodia das ondas investindo contra as rochas,
o canto dos pássaros. Hoje nada faz sentido, não escuto mais nada, tudo perdeu o seu valor, não
existe cores, tudo e escuro, morto, triste, solitário, desde que a falsidade e a arrogância do
homem atravessou brutalmente meu coração, tirando-me o meu amor.
Lembro de quando a crueldade inimiga, mandou o meu príncipe de volta para mim, porem
desta vez, apenas um corpo gelado, esfaqueado e com a cabeça separada do corpo. Chovia
naquele dia.
Eu tirei sua armadura manchada de sangue, lavei o seu corpo com folhas de mandrágora,
meimendro negro e figueira do inferno, acariciei o seu corpo nu, minhas mãos serpenteavam
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entre as cicatrizes espalhadas pelo seu corpo sem vida, eu cortava minha língua e o beijava na
boca, para sentir a mesma sensação prazerosa de sempre e na ocasião me banhei junto a ele.
Após o banho, vesti um longo vestido branco de seda, fiz um lindo penteado em meus
cabelos, e sobre o meu escrínio selecionei minhas melhores joias e como sempre o colar e o anel
que ele me dera, vesti em meu príncipe suas melhores vestes, de cor negra e tecido nobre, como
também uma linda túnica que tivera uma caveira bordada em sua frente.
Acomodei o seu corpo pesado sobre a cadeira de cedro perfeitamente detalhada de forma
artesanal, coloquei sua cabeça sobre a mesa próximo a mim, sobre os candelabros de bronze,
acendi velas feitas de gordura humana, servi um lindo banquete.
Permaneci ali com meu amado príncipe, porém nada descia pela minha garganta, um farto
banquete que terminaria no lixo, assim como meu amor, ambos terminariam por ser devorados
por vermes.
Eu já não tinha forças para chorar, minha alma gritava em um mundo silencioso, nada me
restara, apenas o gosto amargo de uma secreção espessa e mal cheirosa que fluía
constantemente de seus ouvidos, olhos e também de suas narinas, misturando-se as lágrimas
que morriam em minha boca, e deslizavam sobre minha garganta. Após um macabro jantar
romântico, arrastei o seu corpo para a cama macia e volumosa, o repousei sobre ela, sua cabeça
mantive em meus braços apertando-a contra o peito, sussurrei lamentações e cabei
adormecendo sobre o seu corpo.
Hoje estou usando o mesmo vestido que usei naquele dia.
Espero sentir a lâmina deste punhal, penetrar lentamente minha carne cor de neve,
rasgando meus pulsos, fertilizando este solo infértil com o que restou de minha vida, deixarei
que esta terra maldita absorva meu sangue e que meu príncipe possa saciar sua sede com ele.
Eu lhe ofereço minha vida, minha alma, meu coração, não poço viver sem ele.
Fecho meus olhos e sinto o primeiro corte.
O sangue começa a descer e ser levado pela chuva, meu diário está manchado de vermelho,
um corte profundo seguido de inúmeras perfurações, uma forma aterradora de morrer, estou
adorando esta sensação de fraqueza. Serei lembrada como a mais apaixonada entre as
mulheres.
Neste momento, todos os olhares estão voltados para mim, as corujas, os fantasmas que
antes me ignoravam, os lobos com olhos vermelhos e espuma na boca, as estátuas cinzentas que
agora choram sangue, os anjos malditos de um Deus que não conheço e claro que meu príncipe
também, sinto ele me chamar direto do inferno.
Logo estaremos juntos para todo o sempre.
Acabo de cortar o meu outro pulso. Minha visão está ficando embaçada.
O derradeiro momento está chegando. Não deixo arrependimentos nesta vida, deixo apenas
o meu corpo para apodrecer e ser levado pelo vento.
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A chuva junto ao meu sangue, transforma as palavras que escrevo em borrões que de certa
forma, dá um aspecto sombrio a minha história.
Minha mão está trêmula, estou ficando cada vez mais fraca, a chuva cada vez mais forte e a
morte cada vez mais próxima. A ansiedade e muito grande, quero poder beijá-lo, abraçá-lo, fazer
amor com ele, vagarmos juntos pela escuridão, sofrer eternamente no fogo do Inferno, que seja
assim, não importa, contando que eu esteja ao lado de meu príncipe.
Minha visão está escurecendo, minha respiração chegando ao fim, os demônios vieram das
profundezas infernais para me levar até meu amor.
No meu último suspiro, sinto o doce aroma da morte.
Meu imortal.
Te amo.
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O

sofrimento da jovem

Ângela

Lucas Souza
Oi Daniele, peço que entregue essa carta para o seu pai, ele é policial e vai saber como me
ajudar.
Hoje completa um mês que a minha mãe morreu, tudo por causa de um maldito acidente
de carro, um homem atravessou no sinal vermelho e bateu em cheio no carro da minha mãe.
Estou morando com a minha tia Layana, ela foi muito carinhosa comigo nos primeiros dias,
me levou bastante para passear, me tratou super bem.
Eu conheci a minha tia há poucos meses, a minha mãe nunca havia me falado sobre ela,
às vezes ela é carinhosa até demais comigo, me chamando muitas vezes de filha. Talvez seja
porque a minha mãe disse que ela nunca conseguiu ter filhos, acho estranho isso, pois na
semana passada a minha tia me contou que teve sim uma filha, mas que foi tirada dela depois
que completou onze meses.
Mas nos últimos dias eu venho notando coisas estranhas aqui na casa, ontem eu descobri
que ela rasgou todas as fotos que eu tinha da minha mãe, e ainda teve coragem de me dizer que
eu não precisava mais delas. Ela não me permite mais sair de casa a não ser para estudar, estou
me sentindo muito presa aqui dentro. Sempre que eu comento alguma coisa sobre a minha mãe,
a Layana demonstra um semblante de ódio, dizendo para mim não mencionar mais o seu nome.
Minha tia mudou bastante essa semana, nem parece a mesma pessoa, está sempre preocupada
com alguma coisa.
Não quero mais morar com ela, ontem eu liguei escondido para a minha avó e disse para
ela vir me buscar o mais rápido possível, a minha tia me proibiu de usar o telefone.
Contei para ela tudo o que tem acontecido aqui, principalmente sobre o que eu vi em seu
quarto há dois dias atrás. Depois que ela saiu de casa eu fui até o seu guarda-roupa e encontrei
um monte de papelada de pagamento no nome de um tal de Rubens, o que me assustou foi ver
que a foto do homem que estava em um desses papéis era o mesmo homem que causou o
acidente de carro que resultou na morte de minha mãe. Eu ainda encontrei dentro de um
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envelope várias fotos minhas de quando eu era recém-nascida, eu soube disso pois atrás de
todas as fotos havia escrito, "minha preciosa filha Ângela, assinado Layana"
Por favor, peço que o senhor venha até a casa de minha tia, não posso mais conviver com
ela, ficarei muito agradecida. Gostaria que entrasse em contato com a minha irmã, a Daniele
tem o número dela. Obrigada.
Ângela.
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Velho,

o sabor mais

Doce

Luciane Souza
Meus queridos, a quem estiver lendo essas palavras,
Não posso começar informando a data, local ou mesmo a hora em que escrevo essas palavras.
Simplesmente por que não sei. A última coisa que me lembro é estar pendurando um vestido azul no varal
pra secar, após ter chegado da festa de formatura da Jill, então... Ele chegou, agarrou meu braço e me levou.
Não sei quanto tempo faz que sou mantida sua prisioneira ou como ele fala, sua ‘preferida’. O pior
dessa situação é ter que vê-lo fazer isso repetidas vezes com outras pessoas, a cena mais comovente para
mim foi quando ele deixou que a pequena Amélia voltasse para seus pais, acho que exerço certa influência
sobre ele, pelo menos, até certo ponto. Ele já deixou bem claro que não passará fome por eu ter pena de suas
presas.
Tomei a decisão de escrever essa pequena carta para que minha família saiba o que aconteceu comigo.
Pouco tempo depois que fomos embora, eu assisti um noticiário em que meu esposo pedia para que eu
voltasse. Chorei por três dias inteiros, só não morri desidratada porque ele me vigia a todo instante e não
permitiu que eu ficasse sem comer ou beber líquidos. São essas atitudes que me levam a crer que ele pode,
um dia, me deixar ir embora. Então, atitudes como a que ele teve noite passada me lembram do que ele
realmente é e a “preocupação” dele comigo é apenas instinto. Ninguém devora o doce favorito rápido,
gostamos de saboreá-lo, e é isso o que ele faz comigo.
Hoje é manhã de natal — ou véspera — e ele me comprou um lenço de seda azul, da mesma
tonalidade do vestido que eu pendurava no varal. Já se passaram três ou quatro natais desde que ele me
raptou e hoje foi o primeiro dia que eu realmente achei que fosse morrer. Tudo começou quando ele levou
sua última vítima para o nosso esconderijo. Nosso... Agora penso como se fôssemos uma dupla!
Ele passa uns sete ou nove dias vigiando quem ele escolhe como alimento, ele vigia cada passo da
pessoa. Ele prefere as mais velhas, diz que o sangue das mulheres maduras é mais doce, o conhecimento
sobre a vida que temos fica impregnado no nosso sangue. Eu nunca vou me esquecer do dia em que ele me
beijou pela primeira vez, começando pelo rosto até chegar ao meu pescoço. Sua mordida foi rápida e
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delicada, quase não senti quando ele terminou, acho que pela quantidade de sangue que ele chupou de mim.
Desculpe, não quero que nenhum conhecido saiba disso, seria muito humilhante e assustador se meus netos
soubessem que...
Quando ele se decide, fica a espreita esperando por uma oportunidade pra pegar o que deseja. Como
ele só pode sair do esconderijo durante a noite, fica difícil encontrar sua preferência nesse horário, mas ele
se contenta com as moças jovens. Essas são as que mais sofrem. Ele as tranca, em algum lugar longe para
que eu não veja, mas, eu posso ouvir os gritos, não sei se ele sabe disso ou se ele faz dessa maneira pra me
aterrorizar, e as mantém durante 5 ou 7 dias - depende do tempo que elas conseguem ficar sem comer estuprando-as e sugando seu sangue e quando morrem, ele as joga na porta da casa onde moravam. Isso é
cruel.
Há cinco dias ele trouxe uma jovem e sua irmã mais nova, Amélia. Eu implorei pra que ele devolvesse
a menina, ela deveria ter no máximo oito anos, não era justo que ela morresse dessa maneira. Quando ele
concordou comigo, um lampejo de esperança cruzou meu coração. Os dias passaram rápido, eu ouvia o
choro da jovem, e durante o dia, eu ia contando os passos até chegar onde ela estava, com toda a confusão da
Amélia, ele se esqueceu de trancar o cadeado que prendia as correntes das minhas pernas na viga do porão.
Ele sempre compra comida e água pra mim e eu guardava um pouco dessa comida e água para a moça.
Nessa região, o dia escurece mais cedo e eu só percebi isso quando ele entrou pela porta e agarrou meus
cabelos e me jogou contra a parede. Senti duas ou mais costelas se quebrarem e certamente meu pé direito
está torcido.
― O que pensa que está fazendo? — ele gritou, seus olhos estavam brilhando, seus dentes estavam
mais brancos do que eu jamais vi — Como conseguiu sair?
― Eu só... Ela está muito machucada... — eu não sabia como explicar que nós duas tentávamos pensar
em uma maneira de fugir.
Ele se aproximou lentamente, me pegou no colo e sentou-me no colchão onde ela estava deitada e
amarrada.
― Preste atenção — ele disse calmamente — Observe.
Ele se deitou sobre a moça, suas mãos percorriam todo o corpo esquelético dela, a comida que eu lhe
dava não era suficiente pra suprir todo o sangue que ele tomava durante a noite. Ele a mordeu no pescoço e
ficou imóvel, apenas gemendo enquanto o sangue dela entrava em sua boca.
Eu virei o rosto, não conseguia suportar ver aquela cena. Quando ele terminou, me levou novamente
para o porão, eu nunca soube como ele conseguia encontrar aqueles lugares escuros, que mais pareciam
saídos do inferno; ele virou lentamente, se aproximando da porta e olhando por sobre o ombro com aquele
sorriso aterrorizante nos finos lábios negros e saiu. Durante o dia a jovem entrou pela porta, ela cambaleava
e se segurava nas paredes. Talvez ela apenas estivesse se fazendo de fraca, quero dizer, ela estava
visivelmente fraca, mas não tanto quanto imaginei.
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Tudo aconteceu de forma rápida, ela segurava um pedaço de madeira. Quando ele entrou, olhou para
nós com uma raiva nos olhos que me deixou paralisada. Ela não teve nenhuma chance, quando se aproximou
o suficiente para enfiar a estaca no coração dele, ele simplesmente a segurou pelo pescoço com uma mão e
com a outra ele a puxou pelos cabelos até que sua cabeça estivesse separada do corpo. Eu desmaiei.
Quando acordei, ele estava sentando diante de mim, segurava a cabeça da jovem com um sorriso
assustador nos lábios finos e negros. Sua pele estava tão branca quanto um papel e seus longos cabelos
negros eram brilhantes e sedosos. Ele poderia facilmente ser comparado a um príncipe de conto de fadas,
não fosse pela atitude de monstro.
― Você quer me deixar? — ele perguntou ainda sorrindo — Quer voltar para sua casa?
― Sim... Mas não como as outras... — eu suspirei, tinha certeza de que ele estava apenas brincando
comigo como ele sempre fazia nos primeiros dias — Quero voltar viva!
Ele me olhou de uma maneira que me apavorou, ele não estava mais sorrindo, o sangue da cabeça já
não pingava e eu não via o corpo. Ele se levantou e me estendeu sua mão, soltou o cadeado e me levou até a
janela, eu pude ver uma torre coberta por uma fina camada de neve...
― Onde estamos?
― Não reconhece aquele prédio? — ele perguntou espantado.
― Acho que não...
― É o prédio que fica em frente à sua casa!
Eu o olhei sem acreditar, voltei a olhar pela janela. Sim! Estávamos algumas ruas atrás da minha
casa...
― Mas... Como?
― Todo natal que te trago para cá... Você nunca percebeu?
Eu o olhei e vi seu rosto se iluminar demoniacamente. Ele fazia isso pra se divertir. Sem pensar em
nada eu o empurrei e corri tropeçando até a porta e quase bati o rosto no tórax de rocha dele.
― Você não vai voltar!
Ele me segurou pela cintura e encostou seus gélidos lábios em meu pescoço, eu sabia o que iria
acontecer. Quando voltei do mundo dos sonhos, ele já não estava mais comigo; encontrei essas folhas soltas
de um livro de receitas que está queimado. Então estou relatando o que aconteceu comigo. Toda hora vou
até a janela na esperança de ver alguém passar pra entregar essas palavras. Quem sabe, alguém possa entrar
na casa durante o dia e me salvar! É provável que ele saia pra caçar outra. Então, se você puder chamar a
polícia pra vir aqui. Caso isso não seja possível, apenas desejo que minha família viva feliz, não se
preocupem comigo. Ele é cruel, mas, nunca foi realmente um monstro comigo.
Não sei se serei capaz de enviar essa carta ou se apenas no meu subconsciente eu estou escrevendo só
para me dar algum tipo de fechamento ou a sensação de conclusão... Sabendo que de alguma maneira minha
família vai saber o que houve comigo e seguir em frente sem mim... É, sem mim... Mesmo nos meus
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momentos mais desesperados eu sei que ele não vai me libertar, então... É isso. Quem estiver lendo isso, por
favor, tente seguir em frente sabendo que nos meus... Bem, eu sei que tinha 83 anos quando ele me pegou e
não tenho certeza de quantos eu vivi desde então, mas tive uma vida plenamente feliz até o dia do rapto. Não
sei qual será o meu fim, mas, sei que está perto.
Eu os amo muito e espero que um dia possamos nos reunir novamente em algum lugar... Com amor,

Jemima.
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Os Restos de Miranda
relato de um anônimo
Pierrot
Conheci-a não sei bem quando. O tempo me escapa quando volto a lembrar dela, quando
dirijo minhas recordações aos dias em que esteve comigo, quando falo sobre ela a alguém — o
tempo parece ter se esvanecido desde que a conheci e a perdi. Não terá tudo sido apenas um
sonho? Então por que as cicatrizes ainda, às vezes, lastimam, inapagáveis, irremovíveis?
Miranda, esse era um dos seus nomes. Ah, doce Miranda, nunca mais soube de ti, mas
alguma coisa me diz, e nisso, minha amada, tento tanto crer, que estás agora aos cuidados dos
anjos no Céu.
É possível viciar-se em alguém? Não aqui como faz o absinto ou o ópio nos escravizando
aos reinos da ilusão - em Miranda eu queria a vida, eu enxergava a vida. De igual modo não me
refiro às devoções compulsivas e constantes que promovem em ídolos de maiorias pessoas de
determinados talentos. Falo de alguém que de forma inesperada pisa em nosso simples
cotidiano, alguém comum, nenhuma celebridade, mas que consegue com que nossas vidas virem
em horas miseráveis, nossos dias em nada - quando não está conosco; e habitamos assim
angustiantes momentos que só se tornam suportáveis diante sua imprescindível presença - é
dessa veneração, tão enganadoramente libertadora, que falo.
Encontrei-a pela primeira vez num solitário recanto de uma praça antiga e sombreada
por altas e velhas árvores. De muitas épocas era também o grande e enferrujado banco de ferro
sobre o qual Miranda se perdia na leitura de uma poetisa espanhola. Atrás dela, já quase
cobertos por um denso limo, e emergindo em meio a um tanque circular e profundo de águas
sujas e esquecidas, um general e seu cavalo se empinavam em majestosa pose pétrea.
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Miranda encantou-me, enfeitiçou-me. Como podem, assim tão repentinos, surgirem tais
amores? Serão mesmo reais? Ou somente loucura? Onde amor e paixão separam seus limites,
suas diferenças e semelhanças? São céu e mar que se unem apenas pelo engano de nossos
olhos? Tal atração já terá existido antes, ocorrido por completo em outra vida? Em algum
anterior passado, quando, quem sabe, estivemos eu e ela em outros corpos?
Apenas sei que, desde aquele dia, tornei-me precisado de Miranda todos os momentos e
passei a visitar diariamente tal praça rondando a fonte do general e seu cavalo até finalmente ser
recompensado. Pedi licença e sentei-me no mesmo banco no qual muitas vezes eu iria passar
sublimes horas ao lado dela.
Não demorou e eu já a acompanhava ao neoclássico prédio do Liceu onde Miranda
terminava um curso superior para o qual vinha três vezes por semana de uma cidade distante
da minha, e esses dias eram os meus dias mais felizes, e eu os aguardava em vésperas de
insuportável agonia.
Segundas, terças e quintas-feiras eu a esperava em frente ao Liceu, e após ela entrar em
sua sala de aula, eu perambulava pelo local ou ia à biblioteca a fim de conhecer as leituras que
percebia serem de sua preferência - poesia latina, africana, sul-americana, asiática - e também
as literaturas pedidas por seu curso.
Quando estávamos juntos, nem precisava que falássemos, bastava-me vê-la, contemplála, e se trocássemos uma ou outra palavra, intensificava-se mais ainda meu sofrimento, pois
minha necessidade dela igualmente aumentava.
Encerradas as aulas, nosso caminho levava à rodoviária. E era sempre fim de tarde ,
quando afastado dela, voltava eu ao meu mundo, a minha rotina, sem conseguir, por mais que
tentasse, me aquietar, até de novo reencontrar Miranda.
E as nossas despedidas - ah, tão tristes são as despedidas nos crepúsculos, são como a
morte, um lento padecer. Depois de vê-la entrar em seu ônibus, ajeitar-se na devida poltrona,
depois da condução sumir na rodovia e de minha vista, eu ia a vagar sem querer pouso algum só o aninhar-me no colo daquela que me deixava - até finalmente decidir ir para casa. E em
meus sonhos, e em meus olhos, habitava Miranda, apenas Miranda.
E eis que agora lembro, lembro claramente de tudo, de seu destino e do meu. Sufoquei-a
com meus excessos, perturbei-a com minha constante presença. Enlouqueceu. Disse-me coisas
terríveis, e eu percebi definitivamente perdido o meu rumo com ela.
Desnorteado também comigo, tomei a firme decisão de deixá-la, para ambos, seria melhor
que me fôsse, que eu continuasse sem ela, apagando-a de mim de um jeito que não me tentasse
olhar para trás.
Se um dia, por acaso, estiverem na tal praça em que o destino nos quis juntos, se
acharem o local do velho e enferrujado banco onde a vi pela primeira vez, espiem as esquecidas e
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sujas águas do fosso do general e seu cavalo. Talvez seja possível ainda enxergá-la. Talvez, quem
sabe, ainda estejam lá os restos de Miranda.
Nota: O subtítulo “relato de um anônimo” usei-o querendo manter nas sombras o nome de
um íntimo amigo de longa data, a sete dias levado por um impiedoso câncer. Recebi o texto da
viúva, que o achou em manuscrito escondido entre burocráticos papéis do falecido. O que nos
surpreendeu, a ela e a mim, é que nunca antes meu amigo manifestara aspirações a ficcionista;
sendo assim, sobrou-nos uma tormentosa certeza - reforçada pelo que ouvimos, em vários
momentos, evocado pela boca do já então moribundo - sobre a real existência de Miranda.
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Almas da Lua
Henrique Santos
Itaiçaba, 05 de novembro de 1938
Mãe,
Eles vieram, mãe. Eles me pegaram e me levaram. Dessa vez doeu muito, muito mesmo. As
raiz das minhas unhas tão tudo ferida. Meus braços tão arranhados e apareceu uma cicatriz
bem na minha barriga. Meus ouvidos toda noite sangram e não paro de ouvir um zumbido
estranho na minha cabeça. A vó me levou pro farmacêutico. Ele passou um remédio, mas até
agora não passou a dor. Quando a senhora volta com o pai? Eu já tou três noite sem conseguir
dormir com medo deles voltarem. Avisa pro pai que os bichos tão tudo morto! Eles mataram
todos. Era sangue pra todo lado, marca de mordida e tripas pra fora. Todo mundo da cidade veio
ver. Teve gente que disse que no rádio conta que isso acontece por aqui e em outros canto do
Ceará. Tão dizendo que não são daqui. Era de fazer pena, mãe. Tudo estraçalhado. Até o bezerro.
Seu Joaquim já enterrou os bichos. E a plantação tá toda seca. Murchou tudo, mãe. Agora o
terreno só tem cheiro de carniça e riscos estranhos na plantação murcha. Eles acabaram com
tudo. O Francisco filho do Seu Bernardo ficou de trazer outro cachorro pra cá. Pede pro pai me
desculpar, mãe. Eu não pude fazer nada. Eu chorei muito com a vó quando vi o que tinha
acontecido com os bichos antes de ontem. A polícia veio aqui, mas eu não consegui explicar o
que tinha acontecido porque toda a vez que falava deles, minha língua travava e minha cabeça
doia mais. Não saiu nenhuma palavra. Até agora quando eu tou escrevendo sobre eles sinto dor.
Só hoje eu consegui escrever essa carta porque a dor de cabeça diminuiu e minhas mãos pararam
um pouco de tremer e de doer. Eu acho que a polícia sabe deles, mas não podem fazer nada.
O pai já tá melhor? Quando ele sai do hospital aí de Fortaleza? Quero vocês aqui com a
gente. A vó não diz mais coisa com coisa desde que eles vieram me pegar. Só lembro das
histórias que ela contava quando eu era mais nova. Ela contava sobre as luzes estranhas das
noite sem lua. E eu sei que ela tá certa: eles existem e tão lá em cima olhando pra gente o tempo
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todo e esperando a hora de levar a gente. Não tem como escapar deles, mãe. A vó chama eles de
almas da lua. Ela diz que são coisas do cão. Eu rezei como a senhora pediu, rezei muito com a
vó, mas mesmo assim eles vieram. Mesmo doendo minha cabeça, eu contei pro padre hoje e ele
disse que nem tudo que tá no céu é de Deus e pediu pra mim rezar pra Nosso Senhor Jesus
Cristo pra ele espantar esses demônios do céu daqui de Itaiçaba. Não sei se Deus vai ajudar a
gente porque todo mundo disse que vez ou outra as almas da lua levam gente e tem vez que não
trazem as pessoas de volta. Não aguento mais, mãe. Eu tou com medo deles me levarem pra
sempre. Tou com muito medo. Não consigo mais nem comer direito. Eles sabem que não tem
vizinho por aqui. Eles sabem que tou sozinha com a vó. Eu acho que eles sempre tão lá em cima,
só vigiando a gente e esperando o momento de me levar outra vez. Eu não paro mais de chorar,
minhas mãos tremem só de imaginar aqueles rostos brancos de mortos e aqueles olhos grandes
e negros me olhando. Ave Maria, mãe, são horríveis. Magros e grandes. Dedos enormes e
gelados. Aqueles bichos do cão.
Três noites atrás foi noite sem lua e ventava muito do lado de fora. Pensei que a nossa casa
de taipa ia cair. Acho que era umas onze e meia da noite quando me acordei de repente. Foi
quando percebi que ia chover e fui correndo pegar as roupas que eu tinha esquecido no varal do
quintal. Tomei um pouco de água do pote. Tava gelada por causa do tempo. Abri a porta e vi que
tava muito frio e ventava tão forte que parecia que o cata-vento ia sair voando. De longe dava pra
ouvir o barulho das palhas da carnaubeiras se debatendo com a ventania. Noite de dar medo. O
cachorro não parava de latir e o jumentinho parecia que tava com medo de alguma coisa.
Tadinhos. A vó disse que os bichos sentem. Deve ter sido por isso que eles não ficavam quietos.
Acho que eles sabiam que iam morrer. Tadinhos. Bem que a vó falou que a coruja rasgamortalha que passou por aqui naquela noite ia trazer alguma coisa ruim pra cá. Uma desgraça.
Dito e feito. Será que eles tem alguma coisa a ver com as corujas agourentas que vivem no
tamarineiro do fundo do terreno? Não sei, mas acho bom o pai matar tudinha quando ele voltar.
Quando sai pra pegar as roupa de pés descalço ouvi um trovão daqueles que parece que vai
acabar com o mundo. Os relâmpagos vez ou outra iluminavam toda a região. Vi até um raio
caindo pros lado do rio. Morri de medo nessa hora. Aí começou a chover. Mas era só de
pouquinho. O cachorro do pai correu pra baixo da carroça e o jumentinho se soltou e foi pra
baixo da mangueira. A vó disse que as almas da lua não pegam ninguém debaixo das árvore, e
cachorro e o jumentinho sabiam disso, mãe. Tadinhos. Mesmo assim morreram. Quando os
bichos se esconderam, eu corri logo pra pegar as roupa. Fui rápida. Coloquei todas no ombro e
sai correndo pra voltar pra casa. Assim que comecei a correr, um outro trovão sacudiu o céu e
com o susto eu soltei as roupa tudinha e quando eu me abaixei para pegar não vi mais nenhuma
roupa no chão. Tinham sumido. Foi aí que me lembrei que eu mesma tinha pegado todas ainda
de tarde. Será que eu tinha me esquecido disso ou eles fizeram que eu fosse pro quintal sozinha
naquela noite? Assim que percebi que tinha algo de estranho, pensei logo em rezar e em voltar

243

A Arte do Terror – Volume 4
pra casa correndo e trancar tudo, mas um raio diferente estrondou o céu deixando tudo claro. E
deu pra ver o que tinha atrás das nuvens. Eles tavam lá, mãe. Dava pra ver eles parados no céu,
escondidos atrás das nuvens carregadas.
Malditos. Coisas do cão. Eu fiquei parada como uma estátua quando eu vi aquela coisa
enorme com luzes vermelhas parada no céu escuro. Tentei chamar a vó e gritar, mas não
consegui. Só consegui mexer os olhos. Nessa hora minha boca secou e me arrepiei. Eu nem
sentia mais o vento frio. Só medo, mãe. Nunca mais tinha sentido tanto medo na minha vida.
Teve depois mais um raio e na mesma hora a coisa que tava escondida nas nuvens começou a se
mover pros lado do tamarineiro do fundo do quintal. Não fazia barulho nenhum. Era silencioso
como um morcego voando. Depois teve outro trovão e nessa hora o cachorro latiu de novo pros
lados do tamarineiro. Ainda tem alguma coisa lá, mãe. Alguma coisa com as corujas. Quando eu
olhei pra lá, um relâmpago iluminou tudo e vi que a coisa tava parada em cima do tamarineiro
no fundo do quintal. Quando o relâmpago se apagou tudo escureceu e o vento parou de repente.
Não se ouvia mais um raio ou trovão. Até o cachorro parou de latir. Não consegui ver mais nada.
Tentei mais uma vez correr e gritar, mas não consegui. Alguma coisa me segurava. Alguma coisa
que não dava pra ver. Coisa do cão. Então chorei. Chorei de medo. Eu rezei pra vó aparecer na
porta da cozinha e me ajudar, mas ela não aparecia.
O silêncio durou algum tempo. Quando eu pisquei os olhos, um som tão forte vindo do céu
como um trovão se espalhou por todos os cantos e depois uma luz veio do céu e atingiu o
tamarineiro. Eu pensei que fosse um raio, mas não era. Um raio não demora tanto tempo pra
sumir e mesmo assim a luz não queimava a árvore. Não era um raio, mãe. Quando a luz se
apagou eu vi umas coisas iluminadas pousadas nas galhas. Arregalei os olhos de medo. Minhas
mãos tremiam tanto que pensei que tava tendo um ataque. Eram duas coisas. De longe dava pra
ver. Duma hora pra outra essas coisas saíram voando das galhas do tamarineiro em minha
direção. Pareciam almas voando. Me apavorei, mas continuei olhando. Alguma coisa me fazia
olhar pra elas. Eram as corujas. Duas rasga-mortalha. Mas não tavam trazendo só agouro, mãe.
Quanto mais elas voaram pra perto de mim com mais medo eu ficava. Não consegui mais tirar os
olhos delas. Malditas.
E as duas corujas do cão já tavam perto de mim e eu tentava virar o rosto com medo, mas
não conseguia. Foi ai que eu paralisei de vez e não senti mais nada. Só medo daqueles diabos.
Meu Deus. Não eram corujas. Não eram, mãe. Aqueles olhos grandes e pretos olhando pra mim.
Aquela cor branca de gente morta. E pousaram devagar na minha frente e me encararam
calados com aqueles olhos grandes e pretos. Tavam de pé. Meu Deus, mãe, não eram corujas.
Eu juro. Aquelas mãos. Coruja não tem mão. Eram as almas da lua, as coisas do cão que
vinham do céu me pegar e levar lá pra cima. Eles ficaram em silêncio por um tempinho, mas
depois um deles fez um som parecido com o som de uma porta rangendo. Assim que ouvi esse
som saiu sangue dos meus ouvidos e do nariz. Eu pensei que ia morrer ali mesmo. O outro
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olhou pro lado onde tava o cachorro e fez também o mesmo som. O cachorro latiu como se
tivesse sentindo muita dor. Deu tanta pena de ver eles maltratando o bichinho. Coisas do cão. O
que olhou pro cachorro depois olhou pra mim e me pegou pelo pescoço. A mão dele era muito
fria. Pensei que ele ia me matar. Foi aí que ele me puxou pra perto dele e fez uma cara de mostro
raivoso, arregalou a boca mostrando os dentes e apertou com muita força meu pescoço. Nunca
me tremi tanto de medo. Fiz xixi. Eu já não conseguia mais respirar. A última coisa que lembro
depois disso foi de sentir que não tava mais com os pés no chão. E ai não lembro de mais nada.
Me pegaram, mãe, e me levaram com eles pra coisa com luzes vermelhas que fica no céu.
Eu tenho certeza. Só lembro no outro dia de me acordar deitada na rede com a vó na varanda
chorando desesperada por causa dos bichos mortos e quando eu me levantei com o susto senti
um gosto forte de sangue na boca, minhas unhas sangravam, meus braços tavam arranhados e
minha cabeça doia muito. Nunca tinha visto a vó chorar tanto. Era sangue por toda a parte.
Tadinhos. Eu não tinha nem ideia do que tinha acontecido. E eu fiquei abraçada com a vó
consolando ela. Chorei. Fiquei com medo até da vó passar mal, aí fui pegar água pra ela na
cozinha. Quando peguei um copo no pote e olhei pra porta aberta da cozinha e vi de longe o
tamarineiro foi que lembrei do que tinha acontecido. Quebrei o copo de barro da senhora, mãe.
Desculpa.
Tou rezando pro pai ficar bom logo. Volta logo com o pai. Pede desculpa pra ele, mãe. Eu
não tive culpa. Só não escrevo mais por que já tá tarde e o Seu João ficou de levar essa carta
amanhã bem cedo pros correios. A vó já tá dormindo. Graças a Deus. Não vou mais gastar a
lamparina. Eu acho que vai chover já já porque tá ventando muito e o vento tá frio. Dá pra ouvir
o barulho do cata-vento e das palhas das carnaubeiras. É bom logo eu ir tirar as roupas que eu
esqueci no varal do quintal.
Com saudade,
Maria.
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A sopa de Inverno
Luyz Tadeu
Jardinópolis, dia 12 de fevereiro de 1965

Querida mamãe
Espero que essa cartinha a encontre bem de saúde e ainda fazendo aquelas comidinhas deliciosas que
sempre fez para mim e para o papai. Nunca acertei fazer aquela receita da sopa de inverno, mas continuo
tentando aperfeiçoar e quem sabe um dia minha sopa ficará idêntica à sua.
Mamãe, a polícia veio aqui em casa e me deu voz de prisão, a senhora acredita numa coisa dessas? O
desgraçado de um funcionário do hospital que a chamou e me denunciou. Estou precisando de um advogado,
se a senhora puder me ajudar ficarei muito agradecida, se não, serei obrigada a contar toda a história e a
senhora, tenho certeza, não gostaria que sua receita de sopa ficasse conhecida de todos, mas deixe pra lá por
um instante. Sabe, mamãe, vou te contar o que eu fiz, nada demais em vista do que já fizemos, mas esses
policiais de merda querem me prejudicar. Foi assim:
A senhora sabe que sou enfermeira no Hospital Beneficente Santa Casa do Socorro aos Enfermos de
Jardinópolis, pois bem, para seguir sua receita à risca eu precisava da carne macia, mas firme de uma
criança. Mas eu trabalho no pavilhão de neurologia e a maternidade fica no andar de baixo e, quem olha, no
meu período, é a Lolita, uma vagabunda metida a doutora. Precisava me livrar da puta e fiz o seguinte: saí
do meu setor durante o café da noite e fui até a ordinária. Disse a ela o quanto amava os nenezinhos (e amo
com uma fome de leão, ih ih ih ih ih ih ih) e que, se ela quisesse subir e tomar café com o pessoal, ali eu
ficaria tomando conta dos bebezinhos até ela voltar. A puta concordou, pois estava de olho grande no
Altamiro, um bigodudo bonitão que também estava de olho nela, eu quero que eles se fodam, mas precisava
agir com inteligência. Quando a biscate saiu, eu corri até à janela e destranquei o ferrolho, a janela dava para
o pátio que servia de estacionamento para os funcionários. Depois de destravar a janela, fiquei olhando as
crianças a dormir. Senti vontade de mordê-los, mas me conformei com só beliscá-los. Os putinhos abriram
um berreiro que acordou todo o hospital e a cadela da Lolita veio correndo, me inquiriu e eu disse que não
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entendia o que estava acontecendo. A puta se pôs a acalentar os pestinhas, ajudada por outra enfermeira feia
que nem o diabo. Eu aproveitei e sai correndo para meu espaço e terminar meu plantão.
Quando saí, uns cinco ou seis minutinhos antes das seis da manhã (a moça que fica em meu lugar
chega sempre dez ou quinze minutos antes do horário), corri para o estacionamento e fui olhar pela janela. A
biscate da Lolita ia de um lado para outro checando os berços e anotando na prancheta da Evolução Clínica.
A nova plantonista chegou e as duas saíram para o espaço onde é preparada a medicação. Foi minha chance,
pulei a janela, entrei, peguei um bebezinho de um dos berços, joguei-o pela abertura e voltei ao pátio, tudo
muito rápido. Entrei no meu carro e sai. O monstrinho chorava, então dei-lhe um chute no rosto e acho que
ele desmaiou.
Em casa, coloquei o “ingrediente” (ih ih ih ih ih ih) na geladeira do porão e fui dormir um pouquinho.
Acordei por volta das dez e meia. Tomei um cafezinho com bolachas e desci ao porão. O ingrediente já
estava morto, isto é, morta, era uma menina. Tirei-lhe as roupas e a coloquei na pia, subi, pus um avental e
munida de uma faca muito bem afiada voltei ao porão. Primeiro, como aprendi com a senhora, separei as
mãos e os pés. Depois, os mocotozinhos das pernas e dos braços. Depois as coxas, os braços superiores e,
por fim, a cabeça. Deixei o tronco para ser limpo e bem lavado e, depois de separar as costelinhas e a suã,
moer tudo para fazer linguiça. Nessa parte, que é o desmembramento, eu já estou muito boa, não usei a serra
nenhuma vez, tudo cortadinho nas juntas, só para cortar a suã e algumas partes das costelinhas é que tive
necessidade da serra e do machadinho. Mas vamos ao que interessa. Tirei as luvas, lavei as mãos e subi para
pegar o livro de receitas, sorte grande, pois a campainha soou no minuto exato que coloquei os pés na
cozinha. Era o Zózimo, meu vizinho cego, que sempre vem tomar um gole do meu café antes de se
encaminhar às bengaladas no chão, para o centro da cidade onde vende bilhetes de loteria e faz o jogo do
bicho escondido da polícia, que finge não saber e nem ver. Deixe-me fazer um aparte e falar do Zózimo:
Esse cego filho da puta está de rolinho com a viúva do fim da rua. A vagabunda está à procura de
algum otário para casar e assumir seus luxos e o cego de merda procura uma puta qualquer para ajudar na
educação de seu filho, um barrigudinho bonitinho de uns seis ou sete anos. Esse moleque já me deu água na
boca por várias vezes, “um dia ele cai na minha rede”, dizia comigo mesma, “um dia cai na minha rede”.
Servi o café ao sem vergonha e ele fez comentários sobre o clima. Está gelado que nem no sul do país,
ele é de Santa Catarina, acho eu. Não respondi nada, ele bebericou o café e continuou com suas colocações
de merda. A semana que vem a Martinha vem morar comigo, nós nos damos bem e não há por que ela morar
sozinha e eu também e pagarmos dois aluguéis. É! Exclamei admirada e ri em seguida. Contive-me a custo.
Que bom Zózimo, que bom, que ótimo! Eu pensava no moleque e na sua carninha tenra e não na união dos
dois nojentos. Ainda vou cozinhar aquele moleque e dar um bocado para o cego de merda comer com pão e
cerveja, ah se vou! E vou deixar a cabeça num prato alto, tipo pedestal, exposta em cima da mesa, com o
intuito de a comida olhar para o conviva e assistir seu consumo em pedacinhos à guisa de torresmo. Ri
comigo mesma, gargalhei em silêncio.
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O vagabundo bebeu o café, devolveu a xícara, despediu-se e foi embora. Antes ele era guiado pelo
filho até a escola, mas agora é a tal Martinha putinha que leva o enteado para a escola e o merda do cego vai
sozinho para o centro da cidade vender sua enganação para esse povo abestalhado que acredita em loteria
federal. Meu pai dizia que essa loteria federal é o maior golpe que esse governo safado inflige ao populacho.
Nunca, nem eu e nem seus avós conhecemos alguém que já houvesse ganhado na loteria federal. Desafio
qualquer pessoa a apontar um só ganhador do primeiro prêmio em quaisquer lugares da União. Ninguém
ganha nessa farsa, a não ser o governo.
Voltando ao assunto, mamãe, desci as escadas com o livro e com um aparelho de gilete. Furei os
braços, pernas e mocotós para que o tempero entrasse bem nas carnes, com o aparelho de gilete raspei os
cabelos da cabeça, furei-a com o garfo com o mesmo intuito de espalhar bem o tempero, principalmente nos
miolos que ficam mal passados e são excelentes com torradas ou bolachinhas salgadas, um patê inigualável,
e moi as carnes que sobraram do torso. Enrolei a cabeça no papel celofane e a coloquei-a na geladeira para
curtir bem o tempero. Quando estivesse bem curtida e com aquela cor arroxeada de semicozida seria imersa
em óleo fervente e abundante até flutuar e, então, servida com salada de alface ou rúcula e arroz branco.
Lembro-me de que a senhora, às vezes, fazia-a à milanesa, mas eu prefiro assim, pura e sem cobertura. É
mais natural!
Na panelona que a senhora me deu, pus meio copo de azeite e uma colherzinha de açúcar. Deixei o
açúcar virar caramelo e fui jogando os pedaços de carne e dourando e retirando e dourando e retirando, até
que todos estivessem com uma cor escura, bonita e apetitosa. No mesmo óleo, coloquei, manjericão, uns
galhinhos de alecrim, dois tabletes de caldo de carne, sal e pimenta do reino a gosto, uma pitadinha de
pimenta seca, tomate, cebola, azeitonas, cogumelos e cheiro verde, fiz um caldo bem cozido e bem grosso.
Quando vi que estava bom, adicionei duas colheres de extrato de tomate para dar cor e fui pondo os pedaços
de carne. Quando ficaram cozidos, pus mais um pouco de água e o macarrão pré-cozido em outra panela.
Tampei a panela, deixei pegar pressão, contei dez minutos e desliguei o fogo, sem destampar a panela, só
quando acabou a pressão foi que a abri. A sopa estava pronta e apetitosa, o tempo frio era propício, só me
faltava companhia para saborear tamanha iguaria. Comi um pouquinho e quase chorei de raiva, novamente
não havia ficado igual à da mamãe, estava muito boa, é verdade, mas não estava tão boa como a que mamãe
faz. Comecei a lavar as louças, travessas e bacias usadas. Quando acabasse a faxina, ligaria para uma amiga
e a convidaria a cear comigo. Subi com esse intuito quando ouvi a campainha e fui atender. Quase que tenho
um chilique, era a polícia! Perguntei o que eles queriam, mas, em vez de me responder, eles me empurraram,
entraram em minha casa e me algemaram. O que que é isso? gritava a perguntar, o que que é isso? Um
grandão com cara de tacho gritava em minha cara: Cadê a criança, cadê a criança? Vou lá saber de criança,
respondia no mesmo tom. Saiam de minha casa! Saiam já, de minha casa, vagabundos, vão prender
bandidos!
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Para complicar minha situação, o grandão viu a porta que leva ao porão e desceu as escadas, fuçou e
fuçou, mas nada encontrou até abrir a geladeira e desconfiar do volume redondo que estava bem de frente à
porta, tirou o celofane e soltou um grito pavoroso que assustou seus colegas e as pessoas em frente ao
alpendre de minha casa, mas a mim causou uma crise de riso interminável, deliciosamente interminável. Vai
seu filho da puta falastrão, está se cagando perante uma cabecinha de criança. Vai seu filho da puta, metido a
besta. E ri e ri como há muito tempo não ria. Cheguei a perder o ritmo da respiração e engasgar. O
desgraçado do grandão subiu as escadas correndo e bufando nervoso, olhou para mim com uma raiva
incontida, tirou o revólver e apontou para minha cabeça, não sei se ia atirar ou não, mas eu não me assustei e
ri com o cano da arma quase dentro de minha boca. Um outro cagão policial tirou a arma da mão do
berrador e deu-lhe um dura: Você está louco? Guarde essa porra de revólver! O vagabundo deixou-se cair
numa cadeira e chorou que nem puta arrependida.
Pois bem, mamãe fui conduzida à delegacia e recolhida ao cárcere de onde estou a lhe escrever. O que
me deixa mais consternada é a falta de respeito que tiveram comigo. Invadiram minha casa, me ameaçaram
com arma de fogo e me jogaram numa viatura como se eu não fosse nada, me empurraram e magoaram
meus sentimentos, quero e necessito de um bom advogado para me libertar. Se a senhora me ajudar,
pagando o advogado, quando eu tiver o filho do cego em minhas mãos convido a senhora para vir prepará-lo
e fazê-lo à sua maneira. Se, por acaso, a senhora não me ajudar, vou contar tudo que sei ao delegado e a
senhora, sua cadela velha, e seu marido, aquela bosta louca do meu pai vão me pagar o novo e o velho. Vou
contar tudo. Não é o que quero, mas é o que vou fazer. Vou contar tudo!
Mamãe, estou com medo, mamãe, desculpe-me estou morrendo de medo. A senhora é uma santa, meu
pai um santinho de Deus. Mamãe, estou com medo! Vem ficar aqui comigo...estou com medo...
Mamãe, será que eles vão jogar a sopa fora? A cabeça temperada? A massa da linguiça? Ah meu
Deus, será? Será? Deu tanto trabalho para fazer...
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Eles estão nas Árvores
Luyz Tadeu
Em Sertãozinho, dia 22 de janeiro de 1918.
Prezado Sr. Dr. Delegado de Polícia do Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo
Ilmo. Senhor Alfonso Coisadelouco Gonzaga
Meu trabalho é lidar com o carro de boi, fazer carretos para a fazenda. Talvez o senhor não
saiba, mas aqui tem muita gente que anda perdida pelo mato, assaltando, roubando e, de vez em
quando, matando quem passa por estas estradas desertas. Num domingo pela manhã, sai de
casa para amansar dois novos pares de bois de carro. Meti-lhes as formigas nas ventas, peguei a
vara de ferrão, um alforje com restos de carne de caça e farinha de mandioca, a cartucheira vinte
e oito, de dois canos, um cantil com água e um embornal com uma caixa de cartuchos, pois
sempre podia topar com alguma caça. Com a carga completa sai.
Na estrada, fui admirando a natureza, a exuberância da mata, o cantar de mil pássaros e
cigarras, o farfalhar de folhas tocadas pelo vento ou por algum animal rasteiro e a frescura que a
mata proporcionava. Só tinha uma coisa que destoava, que estragava e deturpava a beleza do
lugar: a casa do Mané Dantas, aquele sem-vergonha, aquele ordinário, aquele cachorro desleal e
atrevido que abusara de minha irmã quando ela era ainda uma menina. Abusou, abandonou-a e
casou-se com outra. Minha irmãzinha bebeu veneno de rato e morreu aos dezesseis anos. Jurei
vingança, mas o tempo acabou com meu ódio. Esqueci.
Andei até o sol brilhar com força e, então, parei debaixo de uma jaqueira para descanso dos
animais e meu também. Meti a mão no embornal, agarrei um pedaço de carne envolvido na
farinha, joguei na goela e apanhei o cantil para beber um gole de água. Foi aí que eu vi o menino
em cima da árvore. Ele me olhava com expressão de curiosidade e talvez medo. Encarei-o por
uns instantes e falei para ele descer.
— Que está fazendo aí, moleque? Ainda perguntei.
O garoto continuou na mesma posição, olhando-me curiosamente e demonstrando cuidado
e apreensão. Pode descer, rapaz, nada tem a temer de mim. Ele permaneceu imóvel, imutável e
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curioso. Um dos bois bufou e sacudiu a canga. O menino rolou na árvore com uma ligeireza de
macaco e saltou para um outro galho, ficando mais perto de mim e mais distante do boi. Dei um
puxão na regeira e o touro se assossegou. Virei-me para o menino, que continuava estático e
com os olhos fixos em mim, então reparei que sua pele não era branca como a minha, nem negra
como a do velho Dalé e nem parda como a do Zé Bodinho. Era de uma cor acastanhada,
marrom-claro, cor de barro, não sei especificar. O garoto usava um calção aparentemente feito
de pele de veado, costurado com sedém do mesmo tecido, seu rosto era meio deformado, tinha
nariz achatado, mas muito comprido, boca enorme de lábios finos, dentes finíssimos e
pontiagudos, testa enrugada que mostrava um semblante maldoso, temerário e audacioso. Seus
olhos eram dois buracos redondos e de um negrume assustador, pareciam sem vida e sem a
energia característica dos olhos humanos, não tinha sobrancelhas. Os braços eram mais longos
do que se devia esperar naqueles corpos pequenos e suas pernas incrivelmente curtas. Não me
senti bem tendo aquela figura em minha companhia, ele tinha qualquer coisa de maligno, de
pernicioso de endiabrado. Soltei a regeira e fiz menção de sair dali, nada disse àquela coisa
muda e ruim. Um barulho nos galhos da árvore me chamou a atenção. Havia mais criaturas
naquela e em outras árvores.
Voltei minha atenção aos bois e gritei a voz de comando:
— Aiiooooooo, boi, ooo, vai boi!
Estranhamente, os animais não saíram do lugar, olhei para o chão e havia, pelo menos,
uma meia dúzia de seres iguais aos meninos das árvores rodeando os bois. Pareciam meninas,
isto é, fêmeas daquela raça esquisita e malévola.
— Saiam daí! Gritei e sacudi a brida: boooiiiiii aiiiiioooooooo, vai boi
Os animais moveram-se timidamente e, num repente assustador, uma das fêmeas soltou
uma espécie de uivo canino e atacou o boi mais próximo, com os dentes agarrados em seu
pescoço e com as pernas entrelaçadas no corpo do touro. O pobre animal não tinha como se
defender, preso pelo ajoujo e pela canga amarrada no cabeçalho e no outro boi, mais a brocha
que o enforcava, o coitado era presa fácil. Bufou, berrou, sacudiu-se tentando expulsar a coisa
que o atacava. Eu estava atônito e sem ação, aquilo não podia estar acontecendo, aquela coisa
não teria forças nos dentes para perfurar o couro e atingir a jugular daquele enorme bicho. A
luta do animal era hercúlea, mas em vão, a gritaria dos seres, junto com os berros do boi era
uma coisa incrível, meu coração titubeou nas batidas e um arrepio de medo passou como um
corisco pelo meu espinhaço. O carro era sacudido pela força agonizante do animal. Nisso, outra
fêmea uivou e atacou-o pelo flanco, depois mais outra, e outra, e outra, todas uivando e
grasnando agarraram-se ao boi. Na mata, o ruído do voo de pássaros assustados e uma gritaria
insana afetava minha razão e me empurrava para longe dali. Os meninos, também grasnando e
uivando, desceram das árvores e rodearam os dois animais, depois vários deles se atiraram
sobre o outro boi, mordendo-o com suas bocas enormes e arrancando pedaços de carne do
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animal ainda vivo. No chão, empapado de sangue, alguns entre eles lambiam com terra e tudo.
Eu

permanecia

estático,

imobilizado

e

tremendamente

assustado.

Num

rompante

de

consciência, passei a mão na cartucheira e gritei:
— Saiam senão vou atirar, saiam senão vou atirar! As criaturas nem sequer se dignaram a
olhar para mim, então atirei para cima.
O estrondo fez parar a algazarra e as criaturas olharam para mim e para a arma que trazia
engatilhada. Agacharam-se, firmavam-se com as pontas dos pés e as mãos apoiadas no chão.
Acho que eles estavam se preparando para saltar sobre mim, então, de novo, atirei, não para
cima, mas numa das criaturas. A coisa convulsionou e rolou na terra. De seu ferimento, em vez
de sangue saiu um líquido roxo e denso. As demais criaturas se atiraram sobre o corpo que
ainda estrebuchava e foram devorando-o, com avidez e insanidade.
Os bois jaziam amontoados, quase que um sobre o outro, numa poça de sangue, várias
daquelas coisas, machos e fêmeas, ainda comiam suas carnes e bebiam o pouco sangue que
havia. Reparei que não olhavam para mim, então, saltei para o chão e corri pela estrada no
sentido de volta. Enquanto corria, recarreguei o pau de fogo.
Olhei para trás e só vi um pequeno grupo de monstrengos nojentos em cima do que restara
dos bois. Continuei correndo, mas meu fôlego estava se exaurindo. Diminui a carreira e segui
meu caminho a passos mais lentos, embora ainda muito apressados.

Tinha ainda uma boa

caminhada até minha casa. Fechei os olhos por uns segundos e pensei no ocorrido, o que era
aquilo, meu Deus? O que eram aquelas criaturas?
Reabri os olhos e quase morri de pavor, as coisas estavam a uns dez metros de mim e mais
alguns, saiam da floresta marginal. Levei a coronha da arma ao ombro e ameacei:
— Afastem-se que eu vou atirar, berrei desesperado. Seguiram se aproximando e eu atirei
no que vinha mais à frente. O demônio caiu e os outros se atiraram sobre ele. Eu aproveitei a
deixa e corri. Olhei, para trás e vi os desgraçados devorando seu igual. Corri até não conseguir
dar mais um passo sequer. Acreditava não ser possível aquelas criaturas ainda estarem a me
seguir, ledo engano, quando parei para descansar e olhei para trás avistei no meio da estrada
quatro ou cinco daquelas coisas do diabo. Recarreguei a carga fogo com um cartucho, mas desta
vez não disse nada, não ameacei nem gritei. Deixei que os demônios se aproximassem e, quando
vi que não podia errar, atirei em um e depois em outro. A coisas caíram por terra e seus pares
caíram por cima deles para devorá-los. Recarreguei a arma e dei mais dois tiros abatendo mais
dois monstros famintos. Enquanto comiam e bebiam aquela coisa roxa e densa que saia de seus
corpos indecentes, pus-me a caminhar com passos apressados. A tarde se avizinhava e o medo
de não conseguir chegar até a vila começou a me incomodar.
Com grande alívio, fiz uma curva já minha conhecida e, de longe, avistei o rancho do Mané
Dantas. Olhei para trás e a estrada estava deserta e vazia. Não vi sinal das criaturas, então
afrouxei o passo e andei devagar até a casa. Chamei e como não saiu ninguém, resolvi entrar.
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Quando me aproximei da porta, uma criatura saltou pela janela, passou raspando em mim e
correu para o mato. Entrei na casa e vi que estava vazia, apenas uma enorme mancha de sangue
já seco no meio da sala e marcas de tiros na parede. O Mané Dantas, aquele assassino
desgraçado, aquele cão sarnento, aquele amaldiçoado, lutou contra as criaturas. Na cozinha e
nos quartos, mais manchas secas. A família toda do Mané Dantas, fora devorada, pois não
encontrei nenhum corpo. Não posso dizer que fiquei contente com a morte desse cão, mas não
derramei lágrimas.
Bem, meu caro doutor, ponho minha esperança no senhor. O delegado daqui não acredita
em mim e me prendeu. Me acusa de ter matado os Dantas. Eu não os matei, foram as criaturas.
Eu sei que o senhor vai acreditar em mim pois é mais inteligente que os daqui. Os bois, isto é, o
que restou dos bois desapareceu com a enxurrada depois das fortes chuvas que caíram por aqui.
Os corpos das criaturas foram devorados por seus iguais e também não deixaram vestígios. Da
família do Mané Dantas, aquele desgraçado, cachorro empesteado, aquele lazarento dos diabos,
nada posso dizer.
Na esperança de que o senhor me compreenda e na certeza de que vai esclarecer esse caso
e, com isso, conseguir minha libertação, subscrevo-me com sinceros votos de felicidades e
sucesso em sua carreira.
Atenciosamente
João Felizanonovo de Barros
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Insana Consciência
Luyz Tadeu
Ribeirão Preto, 10 de agosto de 1976
Minha querida Amábile:
Essa carta pretende esclarecer um fato que se passou aqui, em Ribeirão, há mais de vinte
anos quando você morava pertinho de minha casa.
Você se lembra da Dorinha e de seu bebê? Lembra que foram encontrados na praça da
igreja, dentro de uma poça d’agua e ao lado de um tal de Pedro Barganha? Lembra, Amábile,
lembra?
Então, menina, vou te contar como aconteceu. Agora, já não me importo mais com nada,
talvez, antes que acabe de ler essa carta, eu já tenha ido deste mundo, o câncer me corroeu por
dentro e nem da cama saio mais.
Quando Dorinha engravidou, eu era professor na escola da prefeitura e ela era minha
aluna. Ela nunca disse quem era o pai da criança e acho que ninguém insistiu na pergunta. O
pai do bebê permaneceu incógnito até hoje. Como os pais dela eram católicos fervorosos, em
nome de Deus e dos bons costumes expulsaram-na de casa e seu irmão mais velho ameaçou-a
de morte.
Sem ter onde morar e com o filho para nascer, ela ficou praticamente jogada na rua, pois o
padre ameaçava de excomunhão quem a socorresse ou lhe desse guarida, pois era uma vadia,
uma mundana, uma puta.
Você se recorda de que eu nunca tive religião e nunca pus meus pés em uma igreja,
recorda né?
Pois bem! Falei com minha mãe e, desafiando o padre, trouxe Dorinha para nossa casa.
Mamãe se apegou à moça e tornaram-se grandes amigas.
Quando a criança nasceu, mamãe ficou muito feliz e até deu um berço novinho de presente
junto com um enxoval para o menino recém-nascido. Dorinha seguia feliz e como mãe adorava a
criança.

254

A Arte do Terror – Volume 4
Eu, às vezes, ficava com ciúme da criaturinha, mas o principal estorvo era o Pedro
Barganha. O Pedro estava interessadíssimo na Dorinha, mas a Dorinha era minha e eu não
tinha a menor intenção de perdê-la para o Pedro ou para quem quer que fosse.
Eu tinha que tirar o Pedro do caminho e teria que ser à traição, ele era um homem grande
e forte. Esperei a hora certa e continuei frequentando o quarto da Dorinha.
Ah...não te contei? Desde o primeiro dia que ela foi morar conosco, eu a amava quase todos
os dias e, para ela se calar, ameaçava devolvê-la para as ruas. Hahahahahahahahaha! Desculpeme rir assim, mas é que é tão engraçado!
Minha mãe desconfiava, mas ficava quieta, me olhando de soslaio. Eu não gostava daquilo,
mas, por ser minha mãe, eu tolerava de má vontade
Uma noite atrasei-me na escola e, quando cheguei, pude ver o Pedro Barganha sair meio
apressado do alpendre da minha casa. Chamei-o e perguntei-lhe o que estava fazendo ali e o que
queria, o infeliz nem sequer olhou para trás
Entrei em casa e falei com minha mãe a esse respeito. Ela, para minha surpresa, em vez
de ficar do meu lado, em vez de apoiar o próprio filho, disse para eu ficar fora da vida da moça,
que ela e o Pedro tinham intenção de se casarem e eu não tinha nada que meter o bedelho no
assunto.
Velha safada, velha filha-da-puta, velha traidora! Minha cabeça explodia, parecia que eu
estava falando alto, velha filha-da-puta, velha ordinária, você me paga.
Não conseguia entender por que eu tinha que sofrer tanto assim, nada que eu fazia dava
certo, sempre tinha alguma coisa para atrapalhar. Minha cabeça doía demais, parece que até
agora sinto um pouco daquela dor.
Pode parecer estranho, mas naquela noite mamãe caiu da escada e os ferimentos
resultados da queda levaram-na à morte em menos de um dia. A polícia não perguntou por que
o corpo de mamãe não estava na sala, já que a escada de que ela caiu levava apenas para a sala.
O médico não pediu autópsia e, por isso, ninguém viu a lesão atrás da nuca da velha filha-daputa. A burrice e a negligência dessas pessoas foram a causa de meu sucesso.
Amábile, eu sei que é pecado, mas eu ri com gosto quando dei com o martelo de amaciar
carne na nuca da velha traidora. Se você visse a cara dela, tenho certeza de que riria também,
precisei virá-la e bater de novo, pois ela resistiu ao primeiro golpe, o segundo desferi dando
risadas, foi muito engraçado.
Dorinha, a ingrata Dorinha, chorou muito e pediu para que eu não fosse ao quarto dela
naquela noite. Atendi com solicitude. Então, fui ao meu quarto, pus um casaco e peguei um
revólver que havia pertencido a meu pai. Certifiquei-me de que estava em perfeitas condições e
saí rumo ao bar do Alfredo, onde o Pedro Barganha costumava ir para beber e jogar bilhar.
Entrei, encostei-me no balcão e pedi um conhaque, bebi de um trago e pedi outro. Todos me
olhavam com admiração, afinal o enterro de mamãe fora naquela mesma tarde. Ignorei o Pedro
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completamente, ninguém poderia afirmar que eu o havia visto, pois fiquei de costas para a mesa
de bilhar o tempo que durou para beber o segundo conhaque, pagar o Alfredo e ir embora.
Esperei no pátio da igreja até ver o Pedro sair. Ele deixou o bar e pôs-se a andar rumo à
praça com o intuito de atravessá-la e sair na rua que levava à sua casa.
Passou a meu lado sem me ver. Estava escuro, uma garoa começava e um vento irritante
insistia em me açoitar. Encostado contra uma paineira, eu estava invisível. Senti um pouco de
medo, se o Pedro imaginasse que eu o estava esperando, com segurança ele me daria uma surra
dantesca. Ele passou, eu saí do esconderijo, levantei a arma e disparei contra sua nuca. Ele nem
gritou, amontoou-se no chão como se fosse uma trouxa de roupa suja. Que cena ridícula, que
pândega, foi difícil reter o riso. O estampido deve ter chamado a atenção de alguém. Voltei para
perto da paineira e esperei. Ninguém chegou, ninguém gritou, nada de nada aconteceu. Então
fui pra casa. Iria direto ao quarto da Dorinha, já havia me arrependido de ter prometido não ir.
Eu exultava, meu coração explodia de felicidade, meu sangue parecia querer correr para
fora de minhas veias... que delícia, que delírio, que maravilha. Não tinha mais ninguém entre
mim e Dorinha e ter esta certeza me levava ao arrebatamento, ao êxtase, a ter um orgasmo
intenso e molhado. Foi então que me lembrei da criatura!
Quando cheguei em casa, minha alegria havia escorrido junto com a garoa e sumido nas
bocas de lobo e nos descampados. A criatura sim, Amábile, a criatura estava entre mim e
Dorinha, parecendo uma quarta-feira, plantada ali no meio, dividindo eu e Dorinha. Amábile,
não sou uma má pessoa, mas repare que sempre tem alguém entre mim e a felicidade, entre eu e
a vitória. Por que essa criatura tinha que ficar ali entre mim e minha Dorinha? Por quê?
Entrei em casa e fiquei na sala, imóvel e em silêncio por uns bons cinco minutos, então
subi as escadas e fui ao quarto de Dorinha. Ela dormia a sono solto, a criatura, em seu berço,
parecia acordada, mas estava quietinha. Peguei-a no colo e saí devagarinho do quarto. Quando
estava no andar debaixo, acendi um cigarro, dei uma ou duas tragadas e, com a brasa, toquei
levemente o rosto da criatura. Ela esperneou e teve um acesso de choro, que eu reprimi com
uma das mãos. Aí, não sei o que deu em mim, fiquei empolgado, uma excitação maravilhosa
apossou-se de meu ser, então corri para a cozinha, peguei um guardanapo, enrolei na cabeça da
criatura visando tapar sua bocarra. Deitei-a na mesa e comecei a queimá-la com a brasa do
cigarro. Diverti-me muito, pois estava sozinho lá embaixo e a criatura tinha a boca tapada com o
guardanapo, queria berrar, mas nenhum som se ouvia. Sem qualquer ruído, continuei
queimando a criatura e sufocando meu riso que ameaçava se tornar gargalhada. Que coisa
divina é ter o inimigo em suas mãos. De repente, a luz se acendeu e Dorinha entrou na cozinha,
gritando histericamente, me xingando, me ofendendo com palavras cruéis e, pegando a criatura,
correu para a sala querendo chegar à porta da rua.
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Filha-da-puta, gritei e corri atrás dela. Depois de tudo que fiz por ela, dei casa e comida,
minha mãe deu um berço, deu roupas e agora a filha-da-puta quer ir embora. Não, não e não!
Isso não. É muita ingratidão, é muita safadeza.
Segurei-a pelas roupas, pela camisola que minha mãe deu a ela e dei-lhe um soco no rosto.
Ela caiu e a criatura caiu junto ainda com a boca tapada. Achei engraçado, mas não podia
perder tempo. Voltei à cozinha, peguei o martelo de amaciar carne e batí com toda força na
cabeça da ingrata. A pancada causou um estalido estranho e cômico, aí não me contive e ri a
bandeiras despregadas. Quando consegui parar de rir, bati no crânio da criatura.
Mais tarde, quando me controlei um pouquinho, percebi, não sei por quê, mas eu estava
levemente tenso. Você me conhece, sabe que nunca perco a seriedade e nem o bom senso, mas,
nesse dia, saí do sério por uns escassos segundos. Muito bem, quando me senti refeito, limpei o
sangue de ambas as cabeças, peguei os corpos, pus numa carriola e levei-os à praça ao lado do
ainda oculto corpo do Barganha.
Coloquei-os com os rostos virados para dentro da poça d’agua e voltei para casa. Senti
muita tristeza enquanto voltava, pois agora estava sozinho. Como sempre, eu era vítima das
pessoas mal agradecidas, invejosas, maldosas. Não acredito mais nesse mundo, só tem gente
muito ruim, os bons como eu são desprezados, magoados, ofendidos e postos à margem da
sociedade. Com uma tremenda vontade de chorar, fui para meu quarto e lá deixei que o pranto
confortasse minha alma.
Te conto isso agora por que estou no fim de minha triste e sofrida caminhada neste mundo
perverso e injusto.
Juro que pensei muito em pedi-la em casamento, mas, novamente, apareceu o amaldiçoado
Joaquim Pertence, seu finado marido, que, com sua desfaçatez, arrogância e soberba, tirou-a de
mim. Tirou a mulher que eu adorava, a única pessoa que podia me amar e compreender. Agora
morro sozinho, mas em paz. Fui vítima dos maus. Adeus!
Do sempre, sempre seu,
Raphael Arcângelo de Deus da Silva
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Perseguindo Francisco
Luyz Tadeu
Em Vila Bonfim dia 24 de junho de 1938

Meu prezado compadre Gonçalo Maiordidade de Soiza
Conforme prometi, estou-lhe enviando um caso aqui acontecido para que o senhor o inclua em seu
livro, caso o ache adequado. Se lembra do Francisco Sbordoni? Pois bem, dizia o Chico que no sábado, dia
quinze do corrente, arreou seu cavalo e saiu de tardezinha para ir lá para a casa da Nêga, apelido da Norma
Dias Coutinho, filha dos Coutinhos lá de Ribeirão Preto, gente honesta, trabalhadora e católicos fervorosos,
com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Cisco está de namoro com ela.
Chegou ao anoitecer e foi muito bem recebido pela família. Os velhos e os futuros cunhados e
cunhadas reuniram-se numa conversa sobre o frio que esse ano está matando. O frio e a garoa judiam do
trabalhador e atrasam a colheita, prejudicando a plantação seja ela qual for. Tomaram umas cachaças e riram
bastante das histórias do Chico. A Nêga, muito prestimosa, serviu o jantar por volta das sete da noite.
Após o jantar, “ferraram” no jogo de baralho, o tal de truco, aquele jogo cheio de gritaria que os
italianos trouxeram para cá. Com o decorrer do jogo, o decorrer das horas. Chico não prestou atenção ao
relógio e ninguém lembrou-o de que ele estava a duas ou duas horas e meia de viagem até sua casa aqui, em
Vila Bonfim. Quando se deu conta, já beirava a meia noite e a garoa estava se tornando chuvinha. Levantouse de um salto, pediu desculpas e foi se encaminhando para a saída.
A estas horas, a Nêga já estava na cama, um de seus irmãos foi chamá-la e ela veio se despedir do
Chico, mas sempre pedindo para que ele ficasse e pousasse ali, pois uns bandidos, antigos seguidores do
afamado Dioguinho rondavam aquelas paragens, assaltando e até matando caminheiros desavisados. A
Captura pouco ou nada fazia, a polícia estava quase que desarmada, sem condução e condições de prestar
um bom serviço à comunidade. Bem, a Norma insistiu para que o namorado ficasse e dormisse ali, mas o
Chico estava irredutível:
— Fica, Chico, fica, a estrada é perigosa, aqui tem lugar, pra que se arriscar?
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— Não posso, minha flor. Pobrezinha de minha mãe, ela não dorme enquanto eu não chegar, a estas
horas deve estar às voltas com o choro do desespero. Não, minha Nêga, volto amanhã, pela manhã, mas
agora tenho que ir. Segurou as mãos da Norma entre as suas por um instante, fez um aceno com a cabeça aos
futuros parentes, pôs o chapéu e saiu. Lá fora, apertou a barrigueira do bragado, conferiu a arreata, montou e
saiu a trote solto, não queria forçar o animal, a viagem era longa e um pouco assustadora.
Enrolado na capa encerada, com o rosto semiescondido sob o chapéu por causa do chuvisco que lhe
açoitava, lá se foi o Chico rumo para casa. Andou uns dois ou três quilômetros e reparou que o tempo estava
dando sinais de melhora, a chuvinha já não era tão forte e o frio, apesar de intenso, estava suportável devido
à capa de encerado. Chegou nosso amigo a uma porteira, encostou o cavalo paralelamente e a abriu, sem
apear, contornou-a e fechou a cancela. E lá vai o Chico a trotar livre e leve. Cerca de uns cem ou cento e
cinquenta metros, parou e olhou para trás, parecera-lhe ouvir um cavalo trotar atrás de si. Estranho, matutou,
parece que a porteira foi aberta! Pensou em voltar, mas a pressa em chegar em casa e ver a mãe o impediu.
Epa! Agora não! Trotou mais uns metros e claramente escutou a porteira fechar e um trotar de cavalo lhe
chegou aos ouvidos. Meu Deus, quem será a estas horas? A chuva havia cessado, mas a noite era de um
negrume quase que palpável, nada se via a mais de dois metros do nariz. O frio matava.
Tocou levemente a barriga do seu cavalo com a roseta da espora e apertou o trote, percebeu que o
suposto cavaleiro que o seguia fazia o mesmo, pois escutou o trotar apressado tal qual o seu e, então,
começou a se sentir mal, muito mal. Alguém o estava seguindo! Parou e rodou nas patas do cavalo, o
cavaleiro perseguidor parou também, Chico forçou a vista na escuridão, mas nada vislumbrou. Começou a
sentir medo e a transpirar um suor gelado, apesar do frio brabo.
Seria algum capanga do Dioguinho? Algum amigo que lhe preparava uma troça, uma brincadeira
para assustá-lo e depois rirem à sua custa? Podia ser qualquer coisa, mas como é que saberiam a hora exata
de sua partida da casa dos Coutinhos? Como podiam saber que ele não dormiria por lá? Não, não era nada
de amigos, com certeza eram bandidos que estavam preparando um assalto e talvez uma morte... sua morte.
O coitado do Chico meteu a espora no bragado e galopou, atrás o cavaleiro misterioso fez o mesmo e o
pobre Francisco Sbordoni começou a morrer por si só. Meu Deus! Meu Deus, por que eu? Por quê? Sempre
fui uma boa pessoa, para que me matar? Oh, Senhor Todo Poderoso, me salve, me salve. Lágrimas quentes e
salgadas invadiram seus olhos e correram pela face suada.
Desesperadamente, apalpava a cintura para ver se estava armado. Claro que não estava e ele sabia
disso, não tinha arma nenhuma, saíra para namorar e não para caçar, não tinha arma, meu Deus, estou
desarmado, eles vão me matar, não tenho dinheiro para comprar minha vida, eles vão me matar. Na aflição
que o atormentava, afrouxou o passo do cavalo e, conformado, resmungou: seja o que Deus quiser! Nesse
passo, mato o animal, nunca chego em casa. Seja o que Deus quiser. Frouxar o cavalo agora é pedir para
morrer. Atrás, o cavaleiro misterioso também diminuiu a marcha de sua montaria e passou a trotar
igualzinho ao andar do cavalo do Chico. O pobre Cisco Sbordoni, então, berrou na língua de seus pais:
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— Cazzo, arri! Il disgraziato bastardo fez o mesmo! Oh, Dio, cane!
Realmente, era verdade. Havia um cavaleiro que o seguia. Agora Chico estava certo de estar sendo
seguido. Diminuiu o galope a trote para o galope a passo lento. Chico, no auge do desespero, chora a choro
solto:
— Vão me matar, coitadinha de minha mãe, o que será dela? Coitadinha, ela vai morrer também,
mas de desgosto e novamente acelerou o passo do animal, não a galope, mas a trote rápido. Andando,
mesmo que seja chorando, sempre se chega a algum lugar. Então, o Chico chegou à segunda porteira. Abriua, passou, andou um pouco e ouviu a porteira tornar a ser aberta, alguém passar e fechá-la. O mesmo
aconteceu na terceira e quarta porteiras. Na última, ainda soluçando baixinho, ele já estava em suas terras. O
cavaleiro seguidor demorou um pouquinho mais para abrir e fechar a quinta cancela, mas abriu-a, passou e
fechou-a. Chico estava molhado de suor, a chuva havia cessado há muito, seu coração disparara, sua
respiração ficara ofegante e seu medo agia como uma forca em seu pescoço. Estava terrivelmente
desesperado e aflito. Paura, diriam seus pais.
Um grande alívio dominou-o quando ouviu seu cachorro latir. Lorde, Lorde, vem aqui, meu
cachorrinho Lorde. Vislumbrou o vulto do animal a correr em sua direção. Lorde, Lorde, vem com papai,
vem, meu bichinho, vem cá! O cachorro enrolou-se nas patas do cavalo, abanando o rabo numa alegria
veemente e ofegante. O Chico olhou para trás e novamente forçou a vista para ver se enxergava alguma
coisa, mas novamente nada viu. Agora sim, agora estou em casa.
— Vem, Lorde, vem!
Tocou a barriga da montaria com a espora e galopou até a porta de sua casa. Num salto estava no
chão, entrou em casa, bateu a porta, meteu a taramela, a tranca horizontal e encostou o ouvido na madeira.
Nem sequer tirou a arreata do cavalo. Esperou, esperou e então ouviu: o cavaleiro que o seguira chegou à
sua soleira, quase encostou a cabeça de seu cavalo na porta. O bicho deu um início de relincho, bufou e
rodou nas patas. Lorde latiu desesperadamente. O cavaleiro ainda deu uma ou duas rodadas no cavalo,
fazendo rastros de terra molhada em frente à porta da casa do Chico. Então, aparentemente bateu o rebenque
no batente e, galopando, partiu. O Chico ouviu seu galopar sumir na noite e desaparecer de seus ouvidos.
Deixou-se cair no chão e chorou desconsoladamente. Sua mãe e seu pai acordaram, assim como seus
irmãos.
— O que foi, meu filho? Perguntou-lhe o pai.
— Nem queira saber, meu pai, nem queira saber.
— Quem estava com você? Perguntou-lhe o velho pai.
— Ah, meu pai, ah, meu pai...
A mãe do Chico interrompeu o diálogo dizendo:
— Va bene, va bene, cama Francesco, amanhã você conta tutto alla mamma.
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O Chico foi para a cama e dormiu um sono agitado e frenético, afinal havia escapado da morte certa.
Dormia e acordava, dormia e acordava banhado de suor e medo.
No domingo cedo, contou aos pais e irmãos o que com ele se passara. Foi ao quintal e viu as marcas
deixadas pelas patas do cavalo do bandido que o seguira, chorou, reclamou e foi aconselhado ou a se casar
ou a desistir da moça.
Mais tarde, o Chico pediu o cavalo de seu irmão emprestado, montou e foi para a casa dos
Coutinhos. Quando lá chegou, os futuros parentes, animados com a cachaça e com o cheiro do almoço,
perguntaram como havia sido a viagem até Bonfim e o Chico respondeu:
— Gente, o susto que passei nessa viagem, o desespero que senti, desde a hora que pus o cavalo na
estrada, vocês nem imaginam, quase que morro de medo. E contou o ocorrido. A Norma que a tudo aquilo
ouvira e prestara atenção, entrou na conversa e disse:
— É muito estranho essa coisa de você ter passado susto e medo, Cisco! Eu e a mamãe pedimos de
joelhos no chão para que São Jorge te acompanhasse e te livrasse de todos os perigos ...
Com estima e respeito
Arsenil Almadegato da Rocha Moli
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A

fascinação do

Desespero
Izualdi
Sunvendrato, 14 de março de 2015

Leia com atenção até o final.
Não sei a que horas você receberá esta carta, mas lhe dou os meus sinceros cumprimentos.
Não sei bem ao certo o porquê escolhi você. Meu palpite é porque você se enquadra em um
perfil que não chama atenção, é discreta, reservada, tem uma postura exemplar diante da
sociedade, acredita em algo maior ao qual você denomina como Deus. Tem um trabalho, estuda,
tem amigos, uma família, gosta de sair para se divertir, ama cinema, teatro, música, livros. Uma
pessoa normal. E será em uma de suas saídas que seremos apresentados. Aliás, eu verei você de
perto, mas, você no princípio não conseguirá me enxergar.
Menina, tão doce, com crenças que mais perecem um conto de fadas. Cuidado, eles só
existem nos livros.
Eu existo há muito tempo, bem antes de você nascer, chegar a ter o seu primeiro choro, o
primeiro sorriso (gosto dele), o primeiro passinho, os primeiros sonhos de uma vida feliz, tanta
coisa.
Fui me apaixonando aos poucos. Sei que você não irá gostar de como eu irei declarar a
minha paixão. Ninguém gosta. Não consigo resistir, não posso parar. Sou assim, assim sou Eu.
Demorará um pouco para saber quem serei Eu em você. Ficará confusa na verdade, mas eu
gosto disso. Com o tempo você descobrirá.
Dou sensações que nenhum outro ser pode dar.
Na nossa primeira vez, primeira de muitas (quero deixar registrado), vai sentir um frio na
barriga, o coração vai disparar, a boca vai secar, mas com o tempo se acostuma.
Com o passar do tempo as sensações irão se intensificar, ficará mais agitada, sentirá
dormências no corpo que começarão nas pernas, um formigamento sem fim, deixará você
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bamba, até não conseguir andar, depois elas subirão para os braços, tocarei em suas mãos para
que elas não possam tocar e sentir qualquer outra coisa a não ser Eu, por fim, chegarei ao rosto,
teu rosto de menina ainda, seus lábios ficarão secos e trêmulos, sua voz sairá embargada para
pedir ajuda. Começará a sentir enjoos e os vômitos surgirão como um lindo poema sobre mim
tentará me expulsar, tola, mas não conseguirá. Sua feição irá mudar com a chegada das
primeiras crises de falta de ar, o desespero, a angústia, o pavor irá aprisionar você. Você será
convidada a se retirar de si mesma. Teu corpo, tua alma, tua mente terá um novo dono. O sono
não será bem vindo. Sentirá um desejo louco por ele, mas ele não virá te fazer companhia, a tua
companhia sou Eu, apenas Eu.
Você terá um flerte com o choro, serão longos dias juntos em uma sintonia que me encherá
de vontade de ir além contigo. E Eu irei...
Lembra que disse a você logo acima que adoro o seu sorriso? Decidi roubá-lo para mim.
Terei teu corpo por inteiro a minha disposição e imaginação também. Com o tempo vou lhe
submeter a algumas brincadeirinhas que gosto de fazer com quem a vida me permite fazer parte.
Vou torturar a sua saúde, seu peso, sua fome, seus sonhos, sua vontade de viver, seu
organismo nunca mais será o mesmo. Passará a ser dependente de remédios controlados, as
pessoas que tanto te amam, no fundo, passarão a chama-la de louca, mesmo que em silêncio,
mas é justamente isso que irá doer tanto. A dor é o meu eterno e sublime prazer.
O grand finale será a sensação de dormência na região torácica, você terá a nítida sensação
que irá morrer tudo vai parar de funcionar. O coração parece que vai congelar, seu corpo por
inteiro ficará inerte, seus olhos se encherão de lagrimas e ficarão vidrados a procura de socorro,
a sua visão ficará turva, será uma experiência como se as coisas começassem a andar em sua
direção para engoli-la, depois se afastarão e continuarão a ficar sem foco. Ás vozes serão como
um circo dos horrores, você as escutará de longe como um zumbido e depois como se fosse um
autofalante em sua cabeça. Tentará de todo o jeito fugir, mas para onde você for Eu estarei
contigo. Você precisará entender isso. Serei teu companheiro, teu dono, tua vida.
As horas do dia serão longas e as noites intermináveis. Terá sono, mas terá medo de dormir
e não acordar. Mais desejará ficar acordada, mas entrará em estado de choque por todas as
sensações de terror que sentirá. Um dilema se apossará de você. Terá vontade de gritar, correr,
mas não terá forças para isso.
Sentirá o meu cheiro, transpirará como nunca, mãos, pés, o corpo irá exalar o meu cheiro,
sua boca meu hálito, sua mente meus pensamentos. Sentirá a minha presença ao seu lado.
Seus olhos irão me procurar ao seu redor. Uma busca frenética, louca para me encarar e pedir
para Eu ir embora.
Semanas, que darão lugar aos meses que completarão anos longos e frios, mesmo que o
tempo esteja bonito lá fora, não sairá mais de casa, não terá vontade de ir ao cinema (sua
paixão), o som gostoso das músicas que tanto encheram os seus ouvidos de cor e sentimentos
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não terá mais significado nenhum. As letras que compunham um livro não chamarão mais a sua
atenção.
As visitas não serão bem vindas, pois o medo delas passará a existir em você. Ficará
sozinha, presa em sua mente de terror. Sua vida se transformará em um inferno. As pessoas a
sua volta começarão a falar que precisa reagir e de fato você tentará isso. Mas depois irá se
cansar. Virá à fadiga que a rotina do dia a dia desenhará na sua jornada.
Eu sou um máximo, eu sempre consigo acabar com os sonhos puros das pessoas. A revolta
não demorará a surgir, ficará com raiva de tudo e de todos. Tentará a todo custo achar um
culpado.
Deus, esse será o alvo principal, pois sei que sua fé é verdadeira nele. Perguntará e Ele o
porquê de tudo isso ter acontecido, de ter ido dormir em mais um dia normal e no outro ter
acordado já diferente. No final romperá com ele. Sentirei tanto orgulho por ter conseguido
separar vocês, uma relação de fato genuína. Digo isto porque ele passou a ser a sua única
chance de sair de todo o turbilhão em que coloquei você. As pessoas sempre tendem a se agarrar
na fé. Acho engraçado isso. Aliás, se já possuem uma fé, porque acontece tanta coisa de ruim?
Você é um exemplo disso, não é mesmo?
Não sou um fantasma, não sou um palhaço ou um espantalho, nem tão pouco um maluco
que tem uma serra elétrica nas mãos que usa máscaras assustadoras, ou uma entidade que faz
com que os olhos fiquem negros e a pele do rosto pálida, não saio de dentro da televisão com o
rosto coberto pelos cabelos, não sou um boneco amaldiçoado que persegue criancinhas ou
jovens adolescentes no escuro de uma floresta ou em uma cidade pacata, não sou nada disso
porque não possuo gênero ou forma, não sou um ser visível, Eu sou o mau, a doença, a dúvida,
a crueldade. Eu sou a dor que dilacera a alma tirando a esperança da vida, de voltar a sonhar.
Eu sou quem apaga a luz no fim do túnel. Eu sou o frio, a solidão, a mutilação, por menor que
seja, no corpo daqueles que passam a sentir prazer em se machucar. Venero-me quando consigo
isso de alguém.
Vou me despedindo por aqui, na espera de nos encontrarmos e vamos. Pode ter certeza
disso, para darmos início aos nossos jogos rsrsrsrsrsrsrsrs
Vou me preparar com todo o esmero que você merece, minha menina doce. Será um
enorme prazer (pelo menos para mim) fazer parte da tua vida.
Compus uma pequena canção ou um poema se preferir. Ele diz assim:
Linda menina doce
Seus olhos cor de vida
Sua vida cheia de amor
O medo será sua companhia
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Do terror viverá
Teus dias transbordarão em lágrimas
Porque assim será
Ponto.
Eu em você
A sua dor não terá cor
A noite sem estrelas de igual será tua alma
Escura, vazia, sozinha, sombria
A quem pedirá ajuda
Não pedirá, mas de vergonha se cobrirá.
Da dor, não tenho dó
Verei você comer junto ao pó
Em sua cabeça entrarei
Por muitos milhões de vezes te enlouquecerei
Rejeitarei as suas súplicas
Tomar-te-ei em meus braços
Entrelaçarei sua vida
Em meio ao caos se encontrará
Dele não fugirá
Até quando?
Só o futuro dirá
Do seu Izualdi
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Apocalipse Paulistano
Mariana Luppi
Querido,
Abria o e-mail para te escrever quando tudo ficou preto em volta. Acredito que a culpa é
minha no final das contas, mas não esperava que os eventos se dessem tão rápido. Parece que a
luz da cidade toda se extinguiu e escuto sons terríveis nas ruas. A janela do meu apartamento
dá para os fundos, e a porta está muito bem trancada, mas os gritos espalham-se pela cidade.
Ouvi ainda agora o que parecia ser uma batida de carro. Dos apartamentos em volta ouço portas
fechando, móveis sendo arrastados, desespero sonoro.
Parece que a luz da cidade inteira se extinguiu, mas, como ainda tenho um pouco de
bateria no laptop e sinal na internet móvel transmitida do celular, vou usar meus últimos
recursos, e provavelmente meus últimos momentos, para uma confissão. Ainda me confesso
para você, como fazia anos atrás, porque é a única pessoa em quem eu reconheço esse tipo de
paciência e compreensão de confessor, mesmo você sendo ateu. De resto espero que mamãe
esteja bem, mas bem longe dessa cidade que vai queimar - acredito que o oceano de distância
manterá vocês dois seguros.
Agora ouço correria nos corredores, alguém teve a sorte de chegar em casa. Por certo subiu
as escadas em um só fôlego e bateu a porta e fechou todas as trancas. Uma criança chora ao
longe, agudíssima. Frau veio para perto de mim e eu tive que tirá-lo de cima das teclas, fui
arranhada ainda, forte presságio de que minha morte será rápida.
Para você é claro que todo esse relato parecerá absurdo. Mas o meu não será o único. Em
tempos de redes sociais, já deve estar circulando pelos quatro cantos do mundo, em vídeos
precários e postagens desesperadas, que o caos se abateu sobre a cidade de São Paulo. Eu não
achei que seria tão rápido.
Não achei, porém devo confessar então que sabia que em algum momento algo aconteceria.
Sei disso já faz uns três anos, desde que entrei pela primeira vez no hospital militar da Vila
Monumento. No complexo de prédios acinzentados, subi e desci algumas rampas antes de
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encontrar o oficial-médico que me telefonara. Era um rapaz pouco passado dos trinta, que vestia
um jaleco impecável sobre o uniforme, do qual só se viam as calças verde-musgo e sapatos
sociais muito brilhantes. No bolso do jaleco uma plaquinha o identificava: capitão Marcos Soal.
Muy respeitosamente conduziu-me pelos corredores beges e cinzas, passando por portas e
arcadas de batentes verde escuro. Em dado ponto entramos em uma saleta, ao lado da sala do
comando. Era um cômodo sem quase nada, além de uma mesinha de escritório velha e uma
cadeira de madeira surrada. O capitão sentou-se à mesa e apalpou por baixo do tampo até
encontrar algo. Instantaneamente, a parede a minha esquerda começou a ceder, abrindo-se para
um ambiente muito mais amplo e iluminado.
Acredito que as centenas de pessoas que trabalhavam naquele hospital jamais souberam
da existência do laboratório no qual trabalhei por anos. As experiências que fazíamos beiravam o
ilegal, acho, nunca entendi quais são os limites da lei para os militares. Certamente seria crime
que eu expusesse aquilo em qualquer outro lugar, o que me foi dito diretamente não apenas
naquele dia. Minha especialização em infectologia foi o que me garantiu a vaga, assim como
minha discrição em trabalhos anteriores para o governo.
Demorei um tanto para descobrir o que realmente se passava por ali. Imagino que você vá
pensar que eu sou lerda ou ingênua, porque mesmo eu, escrevendo hoje, percebo que o nível de
segredo só seria mesmo compatível com o que era: pesquisa em armas biológicas.
Mas por muito tempo fiquei fazendo tantos trabalhos parciais, isolando micro-organismos e
observando reações, por tanto tempo me abstive de fazer perguntas porque parecia ser o modus
operandi de todos ali. Claro que eu sabia que havia algo estranho, tinha a nítida sensação de
que algo ruim aconteceria.
Foi bom não perguntar muito, por um lado. Depois de um ano e pouco na mais estrita
disciplina, um dos tenentes que trabalhava comigo no laboratório chamou-me de canto e
perguntou se eu queria saber o que de fato estava sendo feito lá. Era um moço lindo, negro de
olhos verdes e boca bem desenhada, muito alto também. Achei que havia algo de flerte na
pergunta e nem considerei de fato antes de responder que sim.
No dia seguinte entrei na parte de trás do laboratório, e imediatamente o cheiro de fezes e
urina embrulhou-me o estômago, mesmo através da máscara. Era um amontoado de gaiolas de
ferro com coelhos, porcos e cachorros que pareciam infectados pelo

Lyssavirus da raiva.

Mordiam as grades, grunhiam e guinchavam. O tenente Rebelo puxou-me para a sala de
reuniões, onde fui informada num tom burocrático pela equipe que o objetivo era um vírus
transmissível apenas por secreções, de fácil contágio e alta mortalidade, cujo objetivo seria
eliminar a população de áreas inteiras, sem risco de contaminação externa.
Juro que cheguei em casa naquela noite e chorei. Você me conhece desde sempre, sabe que
eu jamais estaria envolvida em algo assim por vontade própria. Naquele dia eu vomitei, gritei,
quebrei metade das coisas aqui do apartamento. Mas no dia seguinte fui trabalhar, o medo de
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ser perseguida e morta por saber demais não me deixou dormir, eu precisava fingir normalidade
para tentar sair dessa situação.
O arranhão do Frau está coçando em excesso. Ele está agitado também, correndo de um
lado para o outro. Ouço explosões ao longe, isso deve estar apavorando o pobre bicho.
Voltando: o tenente Rebelo, que eu já chamava a essa altura de Arthur, percebeu que eu
estava descompensada na manhã que se seguiu. Gentilmente me chamou para tomar um café,
e, entendendo que eu estava tendo crises morais, garantiu-me que a pesquisa jamais chegaria
aos seus objetivos, que era uma ideia megalomaníaca do comando. E mesmo que chegasse, me
disse, não era para ser usado em civis. A ideia era infectar e isolar estruturas militares, quartéis
principalmente. Dessa vez tive certeza que não acreditei, embora seu olhar esverdeado me
seduzisse e sua boca se movesse com graça. Confesso que ainda agora me justifico, tento
perdoar a mim mesma pela minha covardia.
Frau se aninhou no canto oposto da sala, tremendo muito.
Adotei a tática do boicote silencioso. Arthur percebeu, mas não se importou. Quebrei
diversos equipamentos em supostos acidentes, queimei alguns registros, outros deletei. Soltei
um cão raivoso de uma das gaiolas um dia - apenas para que ele levasse um tiro certeiro entre
os olhos antes de passar da porta. Os outros funcionários me olhavam com caretas de
preocupação, ou talvez medo mesmo, porque arriscava-lhes a vida.
Só que a tensão permanente cansa. Fui aos poucos esquecendo o quão grave era o que
acontecia ali, fui relaxando na confortável posição de pesquisadora em um laboratório de ponta.
Além do que, o projeto não avançava, ninguém conseguia fazer os animais infectados apenas
morrerem, antes disso ficavam insanos e perigosamente agressivos. Arthur resolveu um dia
chamar-me para jantar, e, apesar de me olhar muito pouco no ambiente de trabalho, nos
envolvemos romanticamente. Completei meu segundo ano no projeto quase feliz, exceto pela
culpa que me corroia o estômago nas noites de insônia.
Ah! Que absurdo!Tive que jogar o gato pela janela, como não percebi? Ele me atacou, bem
na garganta, e o arranhão inicial agora arde muito. Corri para a sala: a janelinha basculante
estava aberta, certamente ele foi infectado na rua e voltou ainda sem sintomas definidos. Pelo
tempo ainda tenho uns quinze minutos, mas o laptop vai desligar em dez e já ouço passos de
corrida claudicante nos corredores de baixo. Preciso te contar até o fim o que houve, talvez eu
seja a única que ainda pode fazê-lo.
Há apenas quinze dias estava no laboratório, fingindo que fazia qualquer coisa útil, mas na
verdade apenas olhando as pontas duplas de meus cabelos no microscópio, quando todos
ficaram de pé e eretos com ar solene. Levantei-me também e acompanhei com os olhos a
passagem de um senhor de cenho duro, e mais estrelas sobre os ombros do que eu jamais vira.
A minha frente, Arthur franzia discretamente a testa. A autoridade foi conduzida pelo capitão
Marcos Soal até a saleta de reuniões, seguiram alguns militares, inclusive o meu tenente Rebelo.
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Três horas depois o grupo saiu, com a mesma solenidade, em cochichos discretos. Arthur
sentou-se ao meu lado sem me olhar, reparei imediatamente que o lábio inferior tremia. Passoume um bilhete combinando o jantar, saiu muito adiantado e com cara de enjoo.
Quando cheguei ao restaurante ele já estava lá, desalinhado, com um copo de uísque
apertado na mão. Sem perguntar nada pediu um para mim, esperou que eu bebesse um gole
longo, olhou-me bem nos olhos e soltou: “Eles vão usar”. Contou-me que o general, ouvindo a
fase atual do projeto, insistiu em um teste em humanos em condições similares às de guerra.
Em duas semanas infectariam a Penitenciária Feminina do Carandiru.
Tomei o resto do uísque e perguntei se alguém tinha superado o problema da
agressividade. A resposta negativa, embora esperada, completou minha ânsia de vômito. “Você
foi contrário?”. Ele me olhou com evidente dor: “Claro, o que você pensa que eu sou?”, bebeu
mais e mais. Viemos para meu apartamento naquela noite e choramos juntos, não sabíamos o
que fazer. Eu propus que fugíssemos, ele mandou-me ir, para Londres de preferência, encontrar
vocês, mas ele não conseguiria viver com a culpa, não conseguiu.
Estou com o pulso acelerado e respiração inconstante. Comecei a ouvir batidas na porta da
sala, devo estar cheirando à sangue, tranquei a porta do quarto, ainda consigo continuar. Passei
alguns dias com Arthur, ainda ambos tentando com algum desespero dificultar a execução do
plano. Todos ignoravam-nos, nosso hálito de álcool e falta de banho, nossa falta de cuidado e
higiene no laboratório. Depois que ele desobedeceu a uma ordem direta, porém, quiseram levá-lo
preso e eu intercedi junto ao capitão Soal, inventei uma doença na família e consegui-lhe uma
dispensa.
Tentamos então fazer denúncias públicas, mas nenhum jornalista, servidor ou intelectual
acreditou na nossa história. Escrevemos para alguns blogs obscuros sem nenhuma efetividade.
Então, no dia marcado para a ação, hoje mesmo, pela manhã, pegamos o carro e dirigimos
até o Carandiru. A penitenciária masculina já há mais de vinte anos sofrera um atentando de
outro tipo de experimento. A feminina, discreta nos fundos do Parque da Juventude, era bem
menor. Certamente o experimento mataria ao menos três mil, no entanto, entre detentas e
funcionárias desavisadas. Paramos o carro do outro lado da avenida e percebemos dois
caminhões do exército, com aquelas lonas verde escuras sobre a carga, dos quais desciam
marmitas em recipientes de alumínio.
Caiu a porta da sala! Que posso fazer?! Já batem na do quarto, a poucos metros de mim.
Já mal respiro também...
Esperamos os militares saírem e corremos para a entrada. Imploramos que não dessem a
comida às detentas, mas a funcionária ria de nossas caras de vagabundos e dizia que era um
presente que aquelas mulheres nunca recebiam. Sentamos no chão, na saída do parque, e
ficamos observando a portaria, em silêncio sepulcral, com as mãos e braços entrelaçados. Até
que ouvimos, horas depois, os primeiros gritos e, como temíamos, vimos sair pela porta,
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deixando-a aberta, aquela mesma funcionária, agora cambaleante e tremendo, com uma ferida
exposta no pescoço. Atrás dela, uma das detentas, vestida de ocre, passou pela porta de aço e
pulou sobre ela, atacando a ferida aberta. Na rua todos correram, com gritos e pânico.
Arthur, hipnotizado, beijou-me a bochecha e levantou. Sacou uma pistola, avançando aos
pulos e atirou nas duas mulheres que se debatiam no chão. Mas foi só voltar-se que foi pego, já
mais cinco das prisioneiras infectadas saíram pela porta e avançaram sobre ele.
Nem tive tempo de chorar, até agora, corri para o carro e para cá, sabendo que os doentes
seriam uma horda em algumas horas. Achei que fosse demorar mais.
A porta do quarto está cedendo.
Amo-te, e a mamãe também.
Me perdoem, por favor.
São Paulo, 15 de agosto de 2019.
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Vingada
Mariana Luppi
[aviso de gatilho: violência sexual, exposição online, suicídio]
SOCORRO! Acho que são lobos! Ouço-os farejar na sala ao lado, logo estarão aqui.
Atravessei vários cômodos para despistá-los, no começo estavam raivosos, ganiam muito. Depois
pareceu que encontraram algo, saíram da minha pista e eu ouvi sons de mordidas, de briga
entre eles, mais ganidos, uivos e latidos. Mas agora são eles mesmo! Cobri-me com um pano
imundo, talvez cause-lhes nojo, afaste-os de alguma forma. Vou sentar-me e esperar a dolorosa
morte, dolorosa e sem sentido...
Estou mais calmo, adormeci enrolado na toalha nojenta e agora parece que amanheceu. O
carvão com que escrevo faz um barulho irritante no contato com a parede branca, única parede
branca por aqui. Resolvi escrever especialmente para dizer adeus a quem possa sentir falta de
mim, principalmente minha irmãzinha, Lúcia. Querida, lhe amo muito, não esqueça.
Pelas minhas contas faz uma semana que acordei nessa mesma sala, e acho que só agora
entendo que estou sendo vítima de uma terrível vingança. Acho que mereço, por tanto tempo
acreditei que minhas ações não teriam consequência, estive errado. Possível que eu já esteja
morto, trancado em um inferno conceitual. Parece um grande galpão, com o teto alto, sem forro,
entre as paredes de metal e o telhado de zinco vejo a luz do sol por uma fresta minúscula.
Quando acordei aqui há uma semana achei que sonhava, tenho certeza que dormi na
segurança da minha casa na noite anterior. Abri os olhos e não vi meu teto de gesso, mas o
zinco bem mais alto. O cheiro de podridão chegou-me às narinas, percebi que estava deitado
sobre sacos e sacos de lixo. Afastei-me assustado e tentei entender o espaço em volta. Essa sala
tem uns cinquenta metros quadrados, e estava coberta de entulho e lixo. Agora eu abri já algum
espaço, porque volto para dormir aqui sempre, sinto-me mais seguro. Terei que ir procurar
comida, mas pretendo voltar e registrar nessa parede mesmo o que se passa comigo.
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Não tive sorte, não é possível comer mais nada por aqui. Nos primeiros dias explorei todas
as salas desse galpão, procurando uma saída. Já conclui que não há, são nove salas idênticas
nas formas, essa em que escrevo fica no meio - só que nenhuma das salas tem porta para fora,
todas as paredes são de metal chumbadas entre si e no chão de cimento. Eu achava comida no
começo da minha exploração, restos de refeições em marmitas, salgadinhos fechados, e garrafas
de água. Agora parece que não há mais nada.
Mas como os animais entraram aqui?! Parece-me claro que alguém brinca comigo, faz jogos
mentais e me apavora. Acho que mereço. Tenho certeza que é vingança.
O espaço aqui por certo é um inferno montado. Acordei no primeiro dia na sala do lixo, a
sala central, a única com uma parede branca. Será que é isso que ela quer? Que eu confesse? A
culpa não foi minha!
Alguma intenção assim deve ter. Cada sala só tem duas saídas, menos essa onde acordei,
que só tem uma saída, pela sala dos espelhos (e a última, que tinha uma saída para fora, que foi
lacrada). Demorei dois dias para atravessar a sala dos espelhos. Agora fecho os olhos e já sei o
caminho, que nas primeiras manhãs foi-me tão doloroso. Trata-se de uma sala labirinticamente
dividida com espelhos. Assustei-me comigo mesmo dezenas de vezes, pisei em cacos de espelhos,
encontrei água e comida escondida. Só no fim do segundo dia, depois de ter achado um novelo
de lã no lixo e usar as técnicas de Ariadne, consegui chegar na sala seguinte.
Tenho que tentar buscar comida de novo, deve ser quase meio dia, não como nada desde
ontem...
Impossível! Meu sequestrador (sequestradora!) desistiu de mim. Não há nenhuma comida!
Atravessei de olhos fechados a sala dos espelhos, cheguei na seguinte, a sala vermelha, onde
nunca consigo ficar por mais de cinco minutos, começo a ter dores de cabeça. Passei para a
outra sala, coberta de água até meus tornozelos, tentei até bebê-la, mas tem um cheiro nojento
de ovo. A próxima tem uma porção de móveis, cadeiras, mesas, estantes, umas por cima das
outras. Cheguei até ela pela primeira vez no meu terceiro dia, e achei a mais agradável das salas
até então. Havia comida naquele dia, sobre uma mesa no topo de uma pilha de mesas e
cadeiras. Subi com cuidado, peguei o pacote de bolachas, mas quando descia, a estrutura cedeu
um pouco e eu cai, com uma das cadeiras sobre minha perna. Manco vagando pelo meu inferno
desde então, da queda, da cadeira que me esmagou, e dos pedaços de espelho que se grudam
nos meus pés. Quanto eu gritei! Não há ninguém que escute.
E o pior é a culpa que me acompanha, só pode ser por isso que estou aqui. Mas eu não fui
o único! Grito isso há dias e ela não me escuta. A culpa foi deles! Só o eco me responde. O cheiro
dessa sala piora a cada segundo.
Digo que a culpa foi deles porque apenas dei a ideia. Víamos a moça voltar para casa todo
dia, eu sabia que ela era sozinha, morava em um prédio pobre nos limites do bairro. Saídos da
escola, todo o dia víamos a moça se meter em uma rua escura para cortar caminho para a casa.
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Juan assobiava, ou dizia alguma obscenidade diariamente. Sempre me irritou sua falta de senso
prático. Ora, lá estava ela, a gente sabia para onde ia e como ia, podíamos parar de assobiar e
pegá-la, simples assim. Álvaro obviamente ficou apavorado, mas os olhos de Juan brilharam, ele
pediu que eu explicasse melhor. “Então, se a gente for discreto, pega seu carro, para do lado
dela, é só tapar a boca primeiro e mais ninguém vai ver nada…”
Adormeci, agora já é o meio da tarde, meus escritos já cobrem metade da parede, tenho que
diminuir a letra se quiser continuar a escrever. Minha barriga ronca e minha boca está seca.
Terei que procurar novamente a água e comida, senão morro...
Argh! Bebi a água podre da terceira sala, só um gole, mais que isso não é possível. Vejo
aqui que ainda não falei do que há nas outras quatro salas. Agora circulo com facilidade por
elas, pela minha prisão sem grades. Há uma grande fogueira em uma, não sei como é mantida
acesa, não é possível ficar no cômodo por muito tempo, e mesmo na sala onde estou sabe-se a
direção da fogueira pela diferença de temperatura. Há ainda outra sala, cheia de papel
amassado, tudo jornais velhos. Nunca tinha parado para olhá-los, hoje engoli um pedaço, de
fome, e reparei nos outros, fiquei uma hora desamassando e lendo os recortes: todos notícias de
estupros não solucionados. Vomitei o pedaço de papel que engolira e fui para a outra sala, cheia
de fios desencapados, por onde eu só passo muito cuidadosamente, quase sem respirar, para
finalmente chegar nos dois últimos cômodos, ambos completamente vazios. Eu usava o último
como banheiro desde que conseguira alcançá-lo, e há uns dias surgiu uma marmita inteira
sobre minhas fezes da tarde anterior. Comi, e hoje comeria de novo, mas parece que desistiram
de mim.
Ontem acho que alucinei os lobos, hoje rodei por tudo e não vi nenhum sinal, ou eles
estavam lá fora, não tem como terem entrado. Tive tanta certeza… acho que foi delírio sim...
A falta de comida me deixa mais sensibilizado para o cheiro do lixo. A sala toda está
coberta de lixo. Acordei há uma semana sobre uns pesados sacos pretos com cheiro de carniça,
no canto esquerdo, deixei-os lá e limpei um espaçinho no meio da sala, debaixo da parede
branca, tirando canos de metal, papéis sujos, latinhas e garrafas plásticas.
Já faz uma semana! O que você quer de mim?! Eu já sei que foi errado, que eu nunca tinha
que ter dado essa ideia, não tinha que ter te tratado como coisa. Mas não fui só eu!
Juan dirigia com os faróis baixos, já estava escuro na rua. Ao longe vimos as formas da
mulher andando rápido, agarrada na bolsa. Guilherme saltou do carro com destreza e agarrou-a
por trás, fechando-lhe a boca com suas mãos fortes. Atirou-se com ela para dentro do carro e
saímos sem sermos vistos. Fomos para a casa de Álvaro, que já preparara um cômodo com um
colchão de casal e uma câmera sobre um tripé. Ela esteve acordada durante todo o processo,
com os olhos aguados e desesperados, contorcendo-se. Iago trouxe cordas, amarrou os pulsos
pequenos da moça sobre sua cabeça, passou uma corda no pescoço e prometeu apertá-la se ela
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não se comportasse. Então Renato rasgou-lhe as roupas e começou a lamber-lhe o corpo todo,
tremendo de prazer. Por fim Juan arrancou a calcinha e estuprou-a, pedindo para Álvaro filmar.
Eu nem toquei nela! Grito agora de novo. Assisti de fora do ângulo da cena, meio enojado,
meio excitado pelo espetáculo. Juan não parecia cansar-se, e os outros se masturbavam em
volta, todos de rostos cobertos.
Que fizemos? Ao fim de várias horas ela parecia desmaiada. Guilherme pegou-a no colo,
tomamos o carro e a largamos na estrada. Não foi minha ideia, mas o vídeo foi para a internet na
mesma noite. Nem sabia se ela tinha sobrevivido! Não sei seu nome! E agora sou a vítima
solitária de sua terrível vingança. Por que eu!? Por que eu? ...
Entendi! Claro, claro, como poderia não ser? Quem me sequestrou quer que eu sofra, claro,
mas me quer vivo para sofrer! Como poderia, depois de uma semana me alimentando, deixar-me
sem comer, sem água, como? Quer que eu morra de inanição nessa pilha de lixo? Estou rindo
com um pouco de escândalo porque entendi. Humilhação por humilhação, ela quer que eu revire
o lixo! Deve estar me filmando também, agora, coberto da minha própria urina, revirando o lixo
como um animal. Nem encostei nos sacos do canto desde o primeiro dia. O carvão vai acabar,
mas não preciso mais dele, se não houver comida no lixo morro hoje mesmo, se houver, por
certo é minha última provação...
Agora escrevo com sangue, que é o que me sobrou, e eu tenho que escrever. Abri o pulso
com um dos cacos do espelho que acabo de quebrar com um soco violento. Agora já sinto a
cabeça leve, não deve demorar muito para mim. Fui tentar achar comida no lixo, minha
derradeira humilhação. Foi o que pensei! Mas que ingênuo! Terrivelmente ingênuo. Não entendi
nada do que se passara até o instante que abri o primeiro saco com minhas mãos nuas. A
primeira coisa que vi foram os cabelos, e senti o cheiro da podridão. Rasguei o resto de uma vez
e fiquei paralisado. Era um cadáver, já cheirando, reconheci-o: Álvaro, o rapaz que filmou. Só
então percebi que não tinha olhos, apenas dois buracos pretos no lugar dos olhos.
Afastei-me, contorci-me até que um pensamento acompanhado de um frio na espinha
tomou-me. Corri de volta para a pilha de sacos e os contei. Passei a abrir um por um em
desespero, as lágrimas caíam dos meus olhos e iam pingar escuras no chão, de tanto carvão nas
minhas faces. No segundo saco jazia Guilherme, sem os dois braços. No terceiro, Renato, com a
língua inchada até não caber na boca. No quarto, Iago amarrado dos pés à cabeça, com uma
pesada corda no pescoço. E no último saco encontrei Juan, meu melhor amigo, com todas as
partes do corpo aparentemente conservadas. Puxei-o e estiquei-o no chão, só então vi, estava nu
da cintura para baixo, com uma massa sanguínea entre as pernas: fora castrado.
Vomitei mais, corri para a sala dos espelhos e passei a quebrá-los com minhas mãos nuas.
E gritar. Admito que a ideia foi minha! É isso então, para mim sobra a tortura psicológica. Estou
coberto de sangue dos pés à cabeça, e já não sinto minhas extremidades.
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Fui privilegiado! Sou eu que escolho a hora da minha morte. Não sem pedir perdão. Não
tive prazer em fazer o que eu fiz, perdoa-me moça, por favor. E perdoa Lúcia, irmãzinha, melhor
que homens como nós não vivam mesmo, ou você também está em perigo.
Ah! Aprofundei o corte no pulso, é minha hora.
Eu mereci
Algum momento de abril, 2017
Phillip Alberto dos Sant…
[Ao editor,
Segue, a transcrição, agora completa, das paredes do quarto de dormir de Phillip Alberto
dos Santos, 18 anos. Seus pais estão arrasados desde que voltaram de viagem no dia 17 de abril
de 2017 para encontrar a porta do quarto trancada por dentro. Depois de arrombá-la,
encontraram Phillip morto, com os pulsos cortados, lixo e comida estragada por todo o chão, e a
mensagem acima escrita nas paredes com canetinha preta e sangue. Pretendo investigar ainda
se o crime que ele confessa tem algum fundamento na realidade, conversarei com os amigos
citados ainda hoje.
Boa semana, Marília Louzã]
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Cartas sobre Lâminas
Morphine Epiphany
Saint Norundy, 14 de agosto de 2006
Para Arthur
Querido Arthur!
Eles insistem nesses malditos eletrodos, choques e todos os tipos de artifícios ridículos.
Falam o tempo todo em cura. Algumas vezes, me chamam de ''objeto de estudo''.
Cretinos! Filhos da puta!
Como eu queria ver o esmigalhar do cérebro de cada um deles. O vermelho tomando conta
daqueles aparelhos. As estridentes sílabas tomadas pelos guturais da morte, uma canção de
ninar para os meus sonhos. Quem geme agora?
O laboratório contaminado pelo delicioso odor da carne putrefata. Ah! Meu doce, Arthur! Só
de pensar no perfume fúnebre, o líquido vaza pelas minhas coxas em delírio.
A maciez dos meus dedos ávidos pela esganadura, a maneira como minhas mãos
manipulam cada lâmina. Cortes! Facadas! A imagem do desmembramento, é uma obra de arte.
Sei que sou a artista da morte e minha arte infelizmente, não é apreciada pelos moralistas.
É o meu talento e não posso desperdiçar esse presente. Aquelas criaturas necessitam de
um toque artístico. E não existe nada mais belo no mundo, do que o sangue.
Arthur! Você sempre será a minha obra-prima! Eu me lembro dos seus gemidos, as
dissonantes notas soltas pela sua boca aflita. Enquanto, você agonizava, não consegui evitar o
gozo.
Sua expressão, parecia a de uma criança abandonada pelos pais. Confesso que ainda não
sabia manusear os instrumentos corretamente e o meu corte era ingênuo, deixando a cena meio
bagunçada.
Era inexperiente e a empolgação tomava conta de mim. Os fluidos jorrando pelas minhas
mãos, a tonalidade das vísceras lambuzando minha língua pela primeira vez. Ter a oportunidade
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de desvendar as partículas de alguém do jeito que eu bem entendesse. E você foi o início de toda
essa sede.
Foram tantos corpos, litros sangrentos. Mas, nenhum deles se compara ao licor das suas
artérias.
Estou há tanto tempo nessa porcaria de quarto, sem criar obras novas. Existem tantas
pessoas implorando pela sensação agonizante. Elas vivem caçando esse momento. Usando
válvulas de escape e pílulas para permanecerem respirando, sem propósito. Eu apenas estou
facilitando a extinção delas, interrompendo o sofrimento.
Você se recorda, Arthur? De como parou de doer?
Eles estão vindo, meu querido! Preciso parar por aqui! Mas, saiba que hoje, honrarei a
minha sede. Não haverá eletrodos, injeções. Nada de choques. Hoje, vou foder com aqueles
porcos! Vou criar uma magnífica cena.
Sinto falta do seu sangue!
Victoria Banson
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Meet and Die
Morphine Epiphany
30 de março de 2017
Para o meu crush Adam Love Six
Três horas na porta do hotel. Sabe o que são três horas? Peguei um resfriado insuportável e
você simplesmente, não acenou. Apenas saiu com uma vadia de cabelos cor de unicórnio. Ela
segurou na sua cintura, tão íntima, do jeito que eu imaginei nós dois. Como você pôde fazer isso
comigo?
Adam! Adam! Você é o meu crush, só meu! Exclusivamente meu! Ninguém pode te tocar e
muito menos enfiar a língua na sua boca. Duas horas depois, saiu uma foto do beijo. Sim,
flagraram a merda do beijo.
Você me traiu e fez questão de mostrar para o mundo. Nem se importou comigo! Traiu!
Traiu! Seu mentiroso filho da mãe. Eu comprei o seu novo DVD, queria um autógrafo. Os seus
olhos ficaram ainda mais bonitos na capa. Nem consigo respirar com as suas tatuagens. Sabia
que eu sonhei com o nosso casamento?
Eu sei que isso foi um deslize. Afinal, você disse que me amava durante o meet and greet, li
nos seus olhos. E a nova música, foi escrita sobre a nossa relação.
Cinco anos, colecionando as revistas, salvando seus nudes no meu computador, gastando
toda a minha mesada em ingressos, acampando na porta dos shows, subindo tags, vivendo para
a sua existência. E você destruiu assim, impiedosamente.
Meu amor, planejei até o nosso funeral, tocando o seu primeiro hit, como se fôssemos uma
espécie de Romeu e Julieta da música pop. Seria a perfeição! A sua equipe me bloqueou, depois
da montagem que eu fiz. A foto era digna de muitos likes, mas eles não entenderam que vamos
ficar juntos para sempre,
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Acontece que eu sou a número um na sua vida e ninguém irá nos separar. Os seus
seguranças não facilitam, só porque eu invadi o seu quarto com uma navalha. Não compreendi o
alarde. Eu só queria levar um pedaço da sua pele e guardar num potinho, para olhar todas as
manhãs e saber como é acordar ao seu lado.
Eu te amo tanto! Mas, você não me dá outra escolha. Seu traidor! Por que você saiu com
outra? Onde está o amor pela sua maior fã?
Adam, seu babaca! Eu te odeio! Quero apertar o seu coração bem forte e esmagar a sua
cabeça.
Você sempre me respondeu, dava autógrafos com beijos e corações, cantava diretamente
pra mim, dizia que eu era a única. É amor, eu reconheço quando é de verdade.
Sabe, eu não dormi. Fiquei pensando em uma surpresa. Nós vamos ficar bem! Quero fazer
as pazes e oficializar tudo. Além disso, hoje será a nossa noite. Finalmente, vamos nos amar.
Já pensei em tudo! Gostei de um machado, mas achei meio flopado. Tinha um revólver
atraente, seria rápido e sem graça. Facas são interessantes e fáceis. Não me interessei por quase
nada, até olhar nos fundos da loja, aquela serra elétrica.
Amor, vai ser uma união inesquecível. Com lentidão, preliminares e depois só eu e você,
banhados em sangue. Imagina como vai ficar a selfie?
Vou cortar seu pênis e mais alguns membros. Não tenha medo! Irei furar os seus olhos,
assim você não vai olhar outra garota de cabelos de unicórnio.
Com muito amor,
Hayley- a fã número um
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Carta

Referente ao Deplorável Acontecimento Ocorrido na

Ilha da Cotiga e o Lamentável Destino da Tripulação do

Louise

Nelson Rocha Neto
Per via da vila de Pernaguá, no ano da graça de mil setecentos e dezoito, a seis de março do
dito ano.
Senhor, Duque d'Orleães, pela graça de Deus, rei de França e Navarra. Digo-vos que,
expresso nestas mal traçadas linhas a desgraça que nos abateu, embora não seja possível narrar
em minúcia, devido à ignorância deste crédulo escriba, único sobrevivente da faina de bordo do
Louise. Pois saiba, vossa magnificência, que relatarei apenas os fatos e cousas de que presenciei.
Avistamos aos dias cinco de março do ano de Nosso Senhor, em águas pernanguaras,
encalhada no Canal da Galheta, uma embarcação castelhana que partira de Valparaíso em
direção ao velho continente, metida a fundo com carga, em grande quantidade de prata. Talvez
pretendessem arribar naquele vilarejo de domínio lusitano na esperança de obter víveres e
comerciar.
Mandou o capitão-mor, Carl La Chené Bolorôt, que aprontássemos a escuna para uma
abordagem. Hasteamos o estandarte negro e mandamos uma bombarda como aviso, mantendo
sempre as armas à mostra na intenção de intimidar aqueles espanhóis. Nossa presença
certamente já era notória até mesmo dentre o pequeno povoado litorâneo. E vendo o capitão que
a grande embarcação não mais podia manobrar, com a ilimitada contumácia corsária,
estampilhou o nosso destino. Arremessamo-nos com os arpéus ao convés do galeão adverso
desembainhando sabres, arcabuzes, mosquetes e pistolas, ávidos para o início da contenda.
Tomamos o convés sem pelejar, pois não encontramos quaisquer indícios de atividade
maruja, nenhuma vivalma. O navio parecia abandonado às pressas. Encontrava-se num charco,
coalhado entre pipas e caixotes e os homens mal podiam caminhar sem torcer um pé. E fez
Bolorôt sua diligência ao interior da embarcação em busca da prata, quando a nossa alegria se
desfez na sofreguidão que somente aquele que a suportou poderá contá-la.
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Dali ouviu-se um súbito estrépito oriundo do depósito. Receosos de uma emboscada, os
homens mais cursados na carreira marítima ordenaram que os dois grumetes checassem a
origem de tal inquietação. E empunhando os seus machados cada um, botaram abaixo a porta
metendo-se em meio ao breu, esperando que as suas vistas se acostumassem ao negrume
daquele aposento. Mandou o intendente um candeeiro e nesse ínterim os miasmas da morte
emanaram. Tomados por enjoos, queixumes e desesperação, arrasaram-lhes os olhos d’água por
verem a que estado tinha chegado à tripulação espanhola, dizendo com muito padecimento que
aquilo era fora de razão.
Cada homem espreitava se vinha alguém que nos tirasse daquele purgatório, para que
também lhe dessem alvíssaras. No entanto, quando a réstia do lume extinguiu, começaram a
praguejar e a implorar por misericórdia. As suas vozes foram aumentando de tom até tornaremse gritos que abafaram as indagações do contramestre. Enquanto os ratos despedaçavam as
carcaças daqueles que jaziam ali, levantou-se dentre a sombra espúria alguma cousa que foi de
encontro aos réprobos marujos.
O capitão-mor enfurecido tentou impor ordem dentre os seus comandados, até que o alarde
tomou proporções de desespero. Os dois aprendizes, empapados em sangue, cambalearam para
fora do porão em feridas e cutiladas pela face. Os marujos mais desgovernados dispararam seus
mosquetes à revelia em direção ao alçapão, atordoando os nossos ouvidos, empesteando nossas
narinas com o ardor do enxofre e nos cegando com a fumaça que se fez.
Em razão dos nossos pecados, por toda a nossa vida de saques, quis a Divina Providência
que um flagelo se abatesse ante todos que no galeão iam. Possuindo o dobro da estatura normal,
brutesca, macilenta, rebrilhava olhos fundos, focinho alongado, rosto largo, cabelos escassos,
enroupado em trapos, portando inúmeros edemas nos braços e pernas que exalavam um odor
pútrido, o ente atirou-se impetuosamente contra nós. Cousa pavorosa de dirigir a vista e
deplorável de fazer contas.
A criatura arrojou-se na direção do intendente, antes que o desafortunado mandasse
chumbo, destroçando-lhe o dorso à bocadas. Tinha torpe sede de sangue ao arfar pela
mortandade. Em meio à algazarra, Bolorôt exclamou para recuarmos em direção a escotilha do
convés principal. E viram nossos compatriotas grumetes, outrora sem a seiva da vida,
lentamente erguerem-se endemoninhados, lançando bramidos e sugando-lhes o sangue. Quando
um homem morria, tornava-se o que os silvícolas temem: Jurupari.
Embora este fato tenha me deixado maltratado dos miolos, com grande lástima e tristeza,
há demasiados exemplos e evidências inilidíveis da existência de mortos viventes ou revividos,
saídos de suas sepulturas, provenientes da terra de Magogue. Estes desgraçados provocam-nos
pestes e assolam os campos desde os tempos imemoriais. O que antes para nós pareceu um
surto escorbútico, converteu-se em condenação por termos dissimulado defronte tamanha ruína.
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Quis o destino que uma borrasca se aproximasse e que o mar despertasse sua fúria,
levantando vagalhões e jogando as embarcações uma contra a outra. Tudo o que estava no
convés era arremessado às alturas, arrebentando o cordame, arrancando os mastros e
quebrando as portas. O navio espanhol começou a fazer muita água, visto que o seu casco
partira entre os corais. Já o Louise, devido a omissão do nosso piloto, soltara as amarras e à
deriva foi se perdendo de vista em cada onda raivosa. A barca embicava tanto que o capitão-mor
achou salutar conservar o pouco de dignidade que nos restava. Caso não voltássemos a viver
entre cristãos, faríamos a vontade do Todo-Poderoso e entregaríamos as nossas vidas com o
intuito de silenciarmos a ladainha das incontáveis vozes de vidas por nós subtraídas, mais por
capricho do que honra, em todos os nossos anos de lobos-do-mar.
Por essas razões a compensação dos penitentes é a morte abreviada, o ato fatídico que
alivia o tormento. O hórrido ceifador devolveu-nos o soldo que tanto buscávamos. Vinte e oito
destemidos homens de prol sucumbiram bravamente e retornaram como degenerados das leis da
natureza. A barca do inferno esbraseou em alto-mar quando os canhões despencaram e a
pólvora impregnou-se por todo o madeirame. E então, o impávido capitão Bolorôt mandou tudo
pelos ares, indo ao fundo em mares de fogo na imensidão do inferno.
Escapei do suplício em brasas me agarrando aos detritos espalhados pelo mar. Fiquei por
algumas horas à deriva até ser retirado do mar por um barco a remo e arrastado até a praia.
Comuniquei-lhes sobre o ocorrido e pareceram se divertir muito com o meu relato. Dentro de
alguns dias uma diligência será deslocada ao naufrágio na esperança de reaver parte do
carregamento de prata que escapou das nossas mãos. No momento encontro-me prisioneiro da
arraia miúda deste vilarejo lusitano. Em grilhões e debilitado, minhas feridas não saram, o couro
queima enquanto bulbos se formam, mal consigo ingerir alimentos sólidos e sinto uma sequidão
ardente na garganta.
Chego ao fim desta missiva, temeroso quanto a nossa segurança. Creio que nunca mais o
verei, pois os nossos antigos convivas buscar-me-ão. Com muito custo consegui ditar essas
palavras. Sem forças de discursar, aqui me silencio, antes de ficar insensato e sem memória.
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Carta à Dicéa
Nyssa Schuwartz
Exma. Sra Dicéa,
Tenho dúvidas quanto à justiça cravada em seu nome, da mesma forma que pressinto tão
erguida inteligência supondo-me emergir de águas escuras, com a espada em punho,
reverenciando anjos caídos. No lodo nascem os excluídos de uma sociedade amedrontada pelo
preconceito? Equivoca-se, senhora, dona absoluta do martelo, cujo som reproduz a ideia de tudo
que é definitivo, se essa é a sua versão de loucura.
Essa carta jamais chegará ao seu gabinete, não por veto do diretor da "Caverna das
Serpentes", como apelidamos esse espaço findo, pois papéis e canetas são artigos proibidos aqui
por oferecerem perigo. Então, rogo aos "Deuses do Olímpo", donos do martelo, que desçam de
seus pedestais fictícios e entendam a perversidade do aço, como se fosse a mesma que se
manifesta nos homens, pois de fato é! Se minhas súplicas não advogam a meu favor, talvez a
própria história a convença: não sou a verdadeira ameaça. Preparada, Dicéa, a Justa? Para o
seu próprio bem, espero que sim...
— Queria apagar o sol — segredei, sobrecarregado de sentimentos.
— A lua a tudo oculta, jovem, exceto as estripulias dos amantes — confortou-me, o Punhal. —
Tenha calma...
Calma é um luxo que não me permito sentir, Dicéa. Posso chamá-la assim? Detesto
formalidades, até porque a odeio e a mataria, lenta e dolorosamente, se minhas mãos
alcançassem seu pescoço, vaca! Sobre o que falávamos? Ah, sim. Agradeceria a sua repentina
atenção ao monólogo esclarecedor, obrigado!
—Não insista! Não farei o que você quer! Não mais, entendeu?! — alterei o tom de voz como se
fosse dono de mim, engraçado...
— Já fizemos isso antes, Douglas, então pergunto: doeu? — o Punhal sorria? — Só
precisamos alcançar a sintonia que o levou a negociar minha liberdade com o dono daquele
maldito brechó, lembra?
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Sim, Dicéa, lembro-me como se fosse ontem, do dia em que vendi minha alma ao diabo e
digo com toda propriedade: não fiz um bom negócio.
— Elas jamais me deixarão... as vozes jamais irão embora, e sabe por quê, Punhal insolente?
— Silêncio apreensivo. — Porque eu as aprisionei em um calabouço inalcançável às mãos dos
homens censurados pela utópica sanidade. Sacou?
O Punhal desconsiderou meu atrevimento como a avó camufla as travessuras dos netos
diante dos pais zangados.
— Deixarão, garoto estúpido! Deixarão porque é o certo, é o que merecemos! — bradou. —
Depressa, Douglas, não temos muito tempo, ouça!
A porta fez “clac, depois fez “clec”, e minha mãe se avolumou diante de mim com seu corpo
de velha descuidada. Nos olhos vermelhos de cansaço e brandy, lia-se a pergunta previsível: “que
diabos está acontecendo aqui?!
Confesso, Dicéa, que cheguei a acreditar nas palavras do adorno profano. Nelas, havia uma
promessa implícita, não mais que tentadora. Sem o "Baú de Tecido Adiposo", eu teria a chance de
conhecer o mundo, tomar sorvete na esquina e, quiçá, acariciar os seios de uma garota no banco
traseiro do velho Mercedes de papai. Que Deus o tenha...
— Se eu ceder às suas ordens, apenas trocarei de dono... — arrisquei-me a enfrentar o poder
da lâmina.
— Então me diga o que você quer? — o Punhal demandou, impaciente.
— Quero que meus braços abracem o mundo e o estilhacem não deixando possibilidades de
reconstrução.
— Um belo sonho, tenho que admitir, mas podemos falar sobre isso em outra ocasião? — o
“intruso” sugeriu, distante, pois mamãe sacudia meus ombros, ordenando a aterrissagem.
O que fazer diante de ordens da torre, Dicéa? Mesmo tendo o controle da aeronave, como
dar meia volta e pousar em Paris? Assim defino minha relação com aquela mulher inculta. Se
não podemos contar com alguém, de que vale a companhia?
— Mãe, você gosta de surpresas? — confidenciei, floreando um quintal simbólico, sem cor ou
cheiro.
Precisava ver os olhos dela. Duas bolinhas de gude aturdidas, acordando o "dedo da
morte", provocando uma ejaculação sem precedentes. Ninfetas drogadas dançavam diante de
mim quando, por fim, cravei-lhe o Punhal no coração, que deixou de pulsar sem conhecer o
amor. Quão terríveis atitudes alguém deve tomar para merecer tal destino? — você deve estar se
perguntando. Ora, Senhora do Destino, não se subestime ou se envergonhe. Existir sem viver,
viver sem existir, eis a resposta!
— Douglas, você sabe cozinhar? — o Punhal interrompeu o coito imaginário, deixando-me
embaraçado ao perceber a mancha pegajosa em minha calça jeans desbotada.
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Essa foi a minha derrocada. Aconcheguei-me entre o fogão e a geladeira, resumindo-me em
um espaço ínfimo. Perdi a noção do tempo. Minha mãe tomava um tom arroxeado, e um cheiro
nauseante invadia a casa. A mulher murchava como um pneu furado, após alguns metros
rodando no asfalto quente. Suas roupas ficavam cada vez mais largas à medida que se tornava
pele e osso, processo acelerado pelo abafamento da casa mal iluminada e com pouquíssima
ventilação.
—Sra. Carmélia? — alguém tenso gritou antes de pôr a porta abaixo.
Mesmo desidratado e faminto, Dicéa, cheguei a pensar em profanar o túmulo maldito do
Punhal (o coração de minha mãezinha) e teria feito isso se meu corpo esquálido respondesse aos
estímulos do meu cérebro, meramente por covardia. Alguém mais forte do que eu precisava
assumir a culpa, o que não era pedir muito, já que havia verdade dissimulada nessa versão.
— Chamem uma ambulância — ordenou um dos integrantes da equipe. — Rapaz, meu nome é
Durval, inspetor Durval, sabe o que isso significa?
— Acho que sim... Estou encrencado?
O inspetor tentou sorrir, o que foi pior do que ter sido apresentado à sua pior faceta.
— Sinto muito, mas... — o homem hesitou ao me ver tapar os ouvidos, certo de que suas
palavras eram o motivo de minha esquiva.
— Fale o que quiser, moleque, quem acreditará em você? Sou apenas um punhal, não vê?!
O riso que se seguiu ao comentário irreverente, guardarei como argumento de defesa no
caso de ser submetido a mais um (quem sabe o derradeiro) julgamento. Será, Dicéa, que no
inferno há bons advogados?
Senhora do Martelo, vamos acabar logo com isso? Nem sempre foi truculenta minha
passagem por esse mundo saturado de lacunas. Entre a mediocridade e a insânia, rótulos que
não me cabem, vivi bons momentos ao lado de mamãe. Ao contrário de você, trevosa mulher, ela
apreendeu a humanidade aprisionada no metal que nos furtou a convivência, não por ausência
de amor, mas por excesso. Obrigá-la a respirar o mesmo ar que pessoas como você respiram,
Dona da Razão, pisar o mesmo chão que esses pés soberanos humilham a cada passo, seria o
mesmo que enterrar vivo tudo de bom que cultivamos em nossos corações habitados por
demônios que hibernam no inverno...
Atenciosamente,
Douglas
P.S.: Planos para o verão?
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Carta ao Pedro
Nyssa Schuwartz
No silêncio do meu quarto, observo a chuva ininterrupta e percebo sua indiferença quanto
à minha ânsia. Gotas lassas escorrem pela vidraça da janela, assim como as lágrimas sobre uma
face lívida, típica daqueles que deixaram muitas coisas subentendidas.
Enquanto cansada de existir, me suporto. Sou assim, embora ainda me restem forças para
enveredar por caminhos inglórios, no entanto, isentos de psitacismos, já que de vazias nada têm
minhas certezas. Estou sendo evasiva em meu equívoco redundante?
Amor, é certo que o frio que assola o corpo não é o mesmo que assola a alma. Não há
edredons disponíveis no mercado que aqueçam corações trêmulos, estilhaçados por projéteis
desproporcionais ao nosso poder defensivo. Nem mesmo o sol ou o fogo do inferno, grávido de
bestas sedentas pelo sangue que seria derramado antes do amanhecer, como Alguém pressagiou
assim que você cruzou o batente da porta, com as malas repletas de tralhas e o coração, de
esperanças.
Amanhã, talvez, a única evidência deixada pelas partículas geradas na espuma negra que
me impediu de apreciar as estrelas seja a grama úmida do meu jardim sem flores e alguns
galhos mortos, espalhados pelo chão da rua sem saída que habitamos, antes da despedida
imatura. O abafamento que se segue às tempestades de verão ou os responsáveis pela limpeza
não se atreverão a devolver-me o cenário intacto sem sofrerem retaliações de Alguém, já que o
adeus, por si só, alterou a ordem dos fatores, contrariando a lógica ao corromper o produto.
Sobre a escrivaninha, o bilhete, remotamente óbvio: “Você sabe se virar sozinha”.
Ah, Pedro, ledo engano aventurar-se diante de Alguém, ignorando sua essência vingativa. O
que o levou a podar as árvores que semeei e que comigo cresceram como bonecas assombradas?
Tornar-me sociável? Entenda, querido, essa redoma natural não fez de mim uma ermitã eventual
como me rotulam. Não é essa a questão. Poderia arrancá-las pelas raízes que os aspectos
intrínsecos não se alterariam: ainda tenho cortinas. O que quero dizer com isso? Explico: sou a
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contradição de mim mesma. Não entendo, porém me conformo em ser alguém que admiro e
desprezo ao mesmo tempo.
Ouça! Tic, tac, tic, tac! O relógio, eterno amante dos insones entre os quais me incluo. Sou,
com muita propriedade, um disfarce ambulante, graças à minha consciência questionável que
não me impede de sussurrar em seu ouvido mouco:
— Sinto sua falta... Será que desliguei o gás? — corro até a cozinha e tudo está na mais
perfeita ordem, o que não bastou para afugentar a sensação de estar sendo observada por vultos
disformes. “Não estou sozinha”, matutei, sentindo um leve arrepio de prazer e temor. Acionar a
polícia seria tão insensato quanto persuadir a águia faminta de poupar a vida do coelhinho
desavisado, que saltita entre a vegetação cada vez mais escassa desde que o homem assumiu
seu papel no topo da cadeia alimentar. Quanta bobagem! Quase sorri diante do pensamento, não
fosse a conspiração germinada em minha mente notívaga.
— Tem alguém aí? — limitei-me a sondar a audição tida como insuspeita.
— Linda, acalme-se. Estamos sós, garota! Desde quando deixou de confiar em mim?
Ignorei-o por pura pirraça. De braços cruzados, meus olhos me definiram como mula
empacada à espera de um motivo para voltar a trotar sem ressentimentos irremediáveis.
Alguém revirou os olhos negros como os dias nublados e pôs-se a vasculhar a casa,
enfadonho. Esperei, resoluta, até que o som de passos atrasados, por correntes abstratas,
silenciaram-se diante de mim.
— Satisfeita? — Alguém não disse, deixando-me entre uma das infinitas possibilidades de
segui-lo e nenhuma chance de contrariá-lo.
De volta ao quarto, barulho de trinco, barulho de porta sendo trancada, barulho de
assombração.
— O que sabem a nosso respeito, paredes patéticas? — Alguém gritou, e eu me peguei
envolvida em meu abraço anêmico, procurando o chão como refúgio para meus olhos
mortificados diante da resposta inverossímil. Pouco durou minha desonra. Humilhada pela
implosão dos meus frágeis alicerces, Alguém se voltou para outro inimigo postergado.
— Ame e diga se isso faz sentido, abajur imprestável! Ame e perceberá a inutilidade de suas
intelecções! Ame e deixará de ser um apetrecho servil, iluminando, toscamente, sua própria
insignificância! Diante de tão rudimentares argumentos, diga-me, somos racionais? — Alguém
concluiu sua peregrinação, calando-se tão logo ouviu minha súplica exasperada. Talhada na
saudade, exigir o mínimo de tato não me pareceu criminoso.
— Pedro, há coisas demais dentro de mim que me machucam. Ainda ouço os gritos
abafados de minha mãe, trancafiada no porão da casa por alguém que jurou amá-la na alegria
ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza e todo o blá, blá, blá, hipócrita que envolve o ritual
prosaico, assim que o transtorno psicótico foi diagnosticado. O velho, por ignorância ou crueza,
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apelidou a maldição que nos abateu como “maluquice das brabas”, e foi nisso que acreditei
enquanto menina, submissa aos “ais” reunidos no corpo raquítico que me abrigava.
Convivi com isso até o dia em que Alguém atendeu às minhas preces ao Deus errado. Meu
pai parou de beber e minha mãe, de gritar. Como não amar Alguém assim? O velho chegou em
casa, bêbado como um gambá, acordando-me com os gritos exasperados, exigindo silêncio. O
maldito jamais se apercebeu de que as ordens repetidas exaustivamente surtiam o efeito de um
amplificador em um show de rock pesado. Está sorrindo? Vou providenciar um motivo para
chorar, querido. Caso não seja convincente, terei a certeza de que Alguém estava certo sobre
você. Esperamos debaixo da cama, como se o móvel fosse um bunker antifantasmas, mas as
ordens reiteradas não foram acatadas. A partir daí, não me lembro de coisa alguma. Tenho
apenas a frágil sensação de que fizemos o que tínhamos que fazer e pronto. Sem ressentimentos.
Tempos depois, já madura o suficiente para entender e jovem demais para suportar, Alguém
narrou, com requinte de crueldade, a prisão de meu pai, ainda sob efeito do álcool, encontrado
sobre o corpo inerte de minha mãe, jurando a inocência posta à prova pelas roupas eivadas de
sangue e pela faca de churrasco ainda envolvida por uma de suas mãos tão calosas quanto
violentas. Seu olhar desarranjado, diante do brilho malévolo do aço, foi tomado como atuação
medíocre, um ato desesperado de não aceitação da realidade a ele imposta, como se fosse
novidade a convicção de sua repugnante existência.
Alguém, entediado, interveio, remetendo-me à realidade que não mais me caía tão bem
desde sua chegada, Pedro. Você o escuta? Tudo que ele quer é tornar-me linda novamente, uma
mulher sem limites, sem desculpas, sem amor, logo... sem você. Tire suas próprias conclusões
com o que lhe concedo como último desejo antes de cruzar a porta definitivamente. Creio que lhe
devo isso, meu bem, então, é com você agora.
—Menina, sejamos práticos — Alguém retrucou, indiferente ao ouvinte silente, inserido no
contexto sem sentido. — Pedro mente, seu pai desistiu, e sua mãe teve o que mereceu. Paguei
pelo seu sorriso, enquanto vagava pela conveniente dormência profética. Por quê? Tudo que fiz
foi proteger você dos homens que só querem seu corpo e nada sabem sobre o amor, não
percebe?!
— Amor? — questionei como se estivesse diante de uma palavra dita em um idioma morto.
— Eu só queria ser feliz... eu só queria... — Alguém se deu por satisfeito diante da minha
ausência de certezas — estado natural e manipulável — e, saltitante, valeu-se da única carta na
manga capaz de provocar a desejável ruptura entre um quê de razão e um universo de emoções
adulteradas.
— Quais são seus planos para esta noite? — perguntou, jubiloso.
— Nos livrarmos do corpo, ora! Não é o que fazemos de melhor?
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“Adoro finais felizes”, pensei, assim que deixei a casa para todo o sempre. Que os novos
inquilinos se divertissem com os meus velhos e desgastados fantasmas, pois outros, novinhos
em folha, esperam-me em algum lugar sem saídas ou paredes.
No jardim, Alguém comentou, com censura quase divertida, sobre algo que deixei passar
despercebido, tamanha excitação que precedia cada fuga não planejada, embora esperada.
Sobre a grama, joguei as malas, livrando-me do peso de seu conteúdo macabro, até meu
retorno feliz, após rabiscar algumas palavras em um pedaço de papel de pão, salpicado de
migalhas, esquecido sobre a pia da cozinha.
“ Você sabe se virar sozinha”.
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Calores e Calafrios
Phillipe Tadao Sakai
Prezada senhora,
Sou o assassino de sua filha. Não há outra meio de começar esta carta. Se a senhora não
quiser me ouvir, devo adverti-la que direi algo indispensável a sua vida e depois.
Antes de tudo, esclareço que é possível que eu já esteja louco. Não vejo como eu poderia
escapar. Minhas verdades são reféns de unhas vermelhas. Minha mente dilacerada clama o
suicídio. As cinzas do meu corpo serão varridas antes dos vestígios inverossímeis desta carta.
Se assim for, se me penso insano, uso meus últimos resquícios de lucidez. Conto-lhe o que
ocorre. A realidade particular. Parto da minha história. Prometo ser sucinto. Ainda que a
senhora não tenha nenhum interesse em me escutar.
Era noite, voltava sozinho para casa. Eu era um adolescente. Fui flagrado por um grupo de
iguais. Na realidade, não eram sequer semelhantes. Eram ricos e portavam garrafas de vidro. Vios distantes. Bêbados. Quando quebraram a primeira garrafa na minha cara, percebi que não
era vodca ou vinho. Era álcool puro e sem gelo. Eles me odiavam, mas, não me conheciam.
Talvez, porque eu era pobre, ou porque era um bairro "de rico", ou porque pensaram que eu
procurava alguém para roubar. À época, não entendi. Sigo sem entender. Os estilhaços de vidro
entraram nos meus ouvidos. Não consegui ouvir os motivos. Deveria haver algum. Eu só tinha
perdido o ônibus.
No chão, sangue, álcool e eu. O líder dos "justiceiros", jogou seu cigarro em mim. Rolei pela
rua feito bola (de fogo), num misto de desespero e dor. Um sujeito me socorreu. Chamou uma
ambulância. Depois, descobri que meu herói foi um gari. Não tinha o visto ali. Os outros garotos
também não. Mas, ele havia visto tudo e testemunhou.
A polícia arquivou o caso sem investigação. - O que você queria ali? Bater carteira? Queria
assaltar alguém? Foi todo o teor do interrogatório, tudo que tive que responder.
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Estava livre! Voltei para casa com 90% do meu corpo queimado. O cheiro nunca mais saiu
da minha pele. Perdi a sensibilidade. Ganhei a sensação de calores sem causa e um aspecto bem
distante dos padrões de beleza vigentes. Até minha mãe evita me ver.
Ela faleceu no dia em que me formei. Faculdade à distância. Sociedade à distância. Deixoume sua casa e suas escassas economias. Era hora de ser adulto. Procurei emprego. De nada
valia meu diploma de nível superior quando um dos requisitos era "boa aparência".
Durante a graduação li um artigo sobre a invisibilidade social. Muitos profissionais são
invisíveis. Ninguém os nota. Atendentes, motoristas, diaristas. Por um lapso, você pode até
olhar, mas, jamais verá o sujeito.
Na agência de emprego, somaram minha aparência, o público, a presença de luz. Gari.
Ganhei um emprego e um uniforme que cobria meu corpo inteiro. Trabalhava no horário que
ainda me causava pavor. Tudo para evitar o pavor alheio. A madrugada que sempre esconde
tudo aquilo que não pode ser visto, inclusive, o invisível.
Desde o primeiro dia, ficava comigo uma foice. Não temia a morte. Apenas não queria a
sensação do fogo novamente no meu corpo. Não poderia haver algo pior. Na verdade, sempre
pode haver algo pior, mas, eu ainda não sabia disso.
Em uma madrugada, que não era mais nem menos escura, eu varria a rua. Vi um rapaz à
porta do passageiro, o carro parado. Ao volante, a namorada o mandava voltar. Argumentava
que a rua era perigosa. Aproximei-me lentamente com as vassouras, a pá, o tambor com rodas e
a invisibilidade. Ele não queria terminar. Para ela não havia mais volta.
Não havia. Os gritos, os gestos, o rosto eram os mesmos que me ensinaram que certas
coisas não voltam. O destino é usado para dizer que uma fatalidade era infalível, ou que coisas
boas "estavam escritas". Nunca ouvi que alguém estava destinado a assassinar.
É claro que o cientista não lembrou do monstro que criou. Sua feição de horror face à foice
é inesquecível. No início, sua filha ficou paralisada. Semblante de espanto, sem entender o que
estava acontecendo. - Você nunca mais vai incendiar alguém. Acertei o pescoço do sujeito. O
sangue tingiu o vestido da moça que começou a gritar. Assustei-me. Ameacei-a. Não adiantou. Socorro! Assassino! Ataquei num impulso irracional. A foice alvejava sua cabeça. Ela tentou se
defender, colocou os braços em frente à face. Uma das mãos caiu ao chão. Não havia mais volta.
Ela segurava o punho ensanguentado. Desferi o segundo golpe, direto no peito. Sua filha
sucumbiu.
Quando dei por mim. Os corpos estavam no chão. Olhei para ele e esbocei um sorriso.
Censurei a satisfação vingativa ao ver a mão amputada da moça. Eram dedos longos e finos,
uma aliança no anelar, unhas combinando com a poça de sangue. Ela era bela, ruiva de um
vermelho tão vivo, verdes olhos vibrantes. Nada nela era invisível.
Em casa, banhei-me e esperei a polícia. Não vieram. Não havia testemunhas. A rua era
realmente deserta. Se foi o destino, então, ele é sádico e cruel como o fogo. Todos os noticiários
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nada sabiam. Não havia pistas. Nada foi levado. Não era para eles estarem ali, naquele bairro "de
pobre". O assassino era invisível.
Não era para ela estar ali. Ela não ateou fogo em ninguém. Ela nem sequer queria mais
usar aquela aliança. Não tivemos escolhas, ela e eu. Esse pensamento me acalmava. Repetia-o
em voz baixa a cada movimento da vassoura.
Em outra noite qualquer, entre um vazio interno e um esvaziar de lixeira, senti algo pesado
caindo dentro do meu saco de lixo. Sempre pode ser algo valioso. Conferi. Quando identifiquei o
objeto, arremessei o saco para longe. Pavor é a palavra que me vem à mente. A mão decepada. A
mão de dedos longos, com garras rubras.
Tomado pelo terror, olhei ao redor procurando respostas. Não encontrei nada além do
brilho reluzente do anel de compromisso. Não há razão nessas horas, apenas um punhado de
suposições avulsas. Poderia ser uma brincadeira de mau-gosto, alguém que descobriu o crime e
decidiu me atormentar. As minhas mãos trêmulas tatearam o fundo do saco até segurar aquela
mão fria. Poderia ser de outra mulher, um outro crime, igual ao meu. Um esquartejador que
havia matado uma moça compromissada. Centenas de pensamentos, nenhum valia nada. Só
havia uma forma de salvar minha mente, de seguir vivendo.
De mãos dadas, dirigi-me até o cemitério. Quebrei a lápide e comecei a cavar. Primeiro, com
a pá, depois, com minhas próprias mãos. Retirei com muito esforço a urna fúnebre. Respirei
fundo dezenas de vezes. Fui deslizando lentamente o tampo do caixão. Os cabelos
incandescentes surgiram primeiro. Depois, o crânio. O tórax... E a mão esquerda repousava
sozinha sobre os restos mortais. Retirei por completo o tampo. Revirei o corpo e todo o interior
da urna. A única mão direita que existia era a que me acompanhou até o cemitério. Vívida como
um esvoaçar. Gélida como o jazigo em que desmaiei.
Sonhei que estava em uma mansão, sentado no sofá. Pelos porta-retratos, era a casa do
rapaz que assassinei. Olhava o fogo consumir a lenha na lareira. Escutei um engatinhar
arrastado dentro das chamas. Aproximei-me. Sua filha descia de ponta-cabeça, dentro da
lareira. Os cabelos ruivos como fogo em direção às chamas. O corpo em brasas. Gritos
estridentes. Gemidos agudos. A ausência da mão. Não conseguia me mexer. Ela caminhava
vagarosamente até mim, com os braços abertos, buscando um abraço.
Acordei. Já era dia. Dois policiais parados me encaravam. Eu havia danificado a sepultura
e retirado o corpo do caixão. - Não foi só isso que fiz. Eu matei essa moça. Confessei aos
policiais, como se dois padres me ouvissem. Assumi meus pecados e meu pânico. Sorriram e me
esmurraram. - Isso acontece com todo assassino, rapaz. Chama-se peso na consciência. Mas,
não se preocupe, você terá muito tempo para pensar no pânico dessa moça.
Encarceraram-me. Sem luz, sem espaço, sem sentença. Com calafrios. Tentei dormir. Na
cela, ao abrir os olhos, a face de sua filha grunhia bem em frente à minha. Os olhos verdes e
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vingativos. Gritei mais alto do que quando havia sido queimado. Os carcereiros me acalmaram
com cassetetes. Inconsciente, fui à cela escura, minha sepultura.
Cá ainda estou. No escuro da solitária, onde nunca estou sozinho. Ela sussurra em meus
ouvidos. Vislumbres da morte. Conta-me sobre todos os despedaçados que me acompanham.
Aponta para um canto vazio, onde um velho que teve as pernas amputadas rasteja.
Olha ao teto, conta os corpos dos homens que permanecem pendurados em suas forcas.
Fala que ficarei o resto da eternidade pendurado pelo pescoço... feito pêndulo infinito. A boa
notícia é que minha pele voltou a ser sensível ao toque.
A noite permanente continua assim. Não há luz nessa cela. Sua filha não descansa em paz.
Eu tampouco. Sei que sou um assassino. O homem que matou sonhos. Mas, penso que fui
punido o suficiente. Ela não concorda. Pretende me punir por toda a vida. Por isso, abreviarei o
meu "viver". Inclusive, já escolhi minha forma de não ficar pendurado para sempre. Ganhei
gasolina e alguns fósforos em troca de uma aliança, retirada de um longo anelar, uma garra
vermelha vingativa.
Precisava apenas mandar esta mensagem. Avisá-la.
E depois... prometo procurar a senhora. Não há velório, não há velas à vingança. Sua filha
me ensinou o que ser no após, assim como o namorado dela havia feito. Mais uma vez, serei um
assombro, se é o que me resta ser.
Até... o invisível refletir no espelho.
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A Nova Era Chegou

Sara Timóteo
Estação estelar atualmente em declínio entre Io e Ganimedes,
13 maias 2375 AEC
Querida Musa Criadora Terpsícore:
As contradanças da velha Via Láctea trouxeram-me de novo aqui, perto do local e espaço
onde nos encontrámos.
A censura imposta pelos mutantes de raça imortal permite-me apenas fazer uso de ínfimos
momentos para exprimir o quanto Eros codifica a perceção que em ti me detém.
Um pensador português vivente do nosso milénio, Manuel Sérgio, referira-se a estes seres,
sem o saber, e descrevera a necessidade de evitar a formação de bestas esplêndidas. A profecia
cumprira-se; o sangue amargo e doloroso legado pelas narrativas de Bram Stoker (autor do
milénio anterior àquele em que nos situamos no sistema solar) multiplicara-se entre os fanáticos
da juventude eterna e a humanidade conhecera o seu fim.
Agora, os vampiros constituem-se lei e ordem, caos e destruição. Imprevisíveis e movidos
pela astúcia predadora que a sede lhes confere, dispensam apresentações quando descem, aos
milhares, sobre casas de habitação e de cura para selecionarem as presas para o desjejum
noturno. Por vezes, mudam de ideias, e as garras longas que estilhaçam os vidros e rasgam a
pele afastam-se dos Escolhidos, sem que se saiba o motivo. Tal já me sucedeu duas vezes; sei
que não escaparei uma terceira, e por isso te escrevo — para que sejas perpetuada à luz que
emana das palavras pela última vez.
Também eles te arrebataram do nosso leito e a tua derme ebúrnea foi retalhada pelas
unhas afiladas de que dependem para fazer fenecer belas flores como tu. A dança esmoreceu e
cessou dentro de mim em tiquetaques cada vez mais vagarosos.
Eles apossam-se de tudo. Contudo, descobri que os vampiros deixaram de saber ler e, por
isso, desconhecem as regras do galanteio amoroso e da morte digna. Que sucederá às bestas
esplêndidas sem cultura no espaço de dois ou três séculos?
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O meu tempo anuncia-se. Uma unha acariciou-me o rosto; depreendo que será uma fêmea
com olhos de ónix que anda a vigiar-me há alguns meses. A nova era chegou.
Teu
Porfírio
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É sempre calmo antes de a tempestade chegar

Honório
Carta de Alice Valley endereçada a amigos e familiares
É sempre calmo antes da tempestade chegar, dizia um antigo ditado corrente nas
conversas populares. Nesse exato momento eu me sinto em meio à tempestade e antes que eu
deixe ela me levar, escrevo esta carta para que quem encontrá-la entenda o motivo do meu
desaparecimento completo desse mundo e entenda que todos os surtos que passei nos últimos
dias não foram criados pela minha mente.
Há cerca de dois meses e cinco dias atrás, vivia uma das épocas mais calmas da minha
vida. Era mês de junho, um momento em que me encontrava dedicada a planejar cada detalhe
do meu futuro. Passava horas estudando, meio período trabalhando e os fins de semana e
feriados oportunos gastava com o puro egoísmo de compras vazias, horas que passava andando
nos shoppings imaginando o dia em que poderia comprar os produtos mais caros das vitrines e
preencher o vazio profundo que sentia dentro de mim. Esse ritmo diário igual ao de um relógio
com horas marcadas me fazia sentir completamente afastada dos sentimentos humanos e da
vida. Na verdade, vejo agora, enquanto escrevo esta carta, o quanto minha vida era vazia, pois
até então minha existência se pautava no que a sociedade esperava de uma jovem de 19 anos
(uma carreira de sucesso e um trabalho estável para dignificar e obter mais dinheiro). Creio que
foi esse vazio interior que o atraiu até mim.
As primeiras nuvens que anunciam a mudança do tempo começavam a se aproximar. Na
madrugada do dia 12 de junho, acordei assustada com uma daquelas sensações de que estava
caindo num pesadelo. A janela do meu quarto estava com a cortina aberta, me levantei para
fechá-la e comecei a olhar a vista. Foi quando o vi pela primeira vez. Um rapaz alto estava
atravessando a rua naquela noite e olhou para a minha janela. Uma semana depois, foi quando
o vi pela segunda vez. Era o mês dos exames semestrais da faculdade, precisava de alguns livros
e fui à livraria para comprá-los. Confesso que sempre gostei de ler livros de literatura, sobretudo,
os romances policiais, os de fantasia, ficção e terror, mas naquele momento não tinha muito
tempo para leitura de livros que gostava, o tempo que tinha era para ler o que seria cobrado em
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provas e exames. Peguei todos os livros que precisava e me direcionei até a prateleira de
literatura. De costas estava um rapaz alto vestido de preto. Fiquei observando de longe a
prateleira e vi uma edição em inglês de Vale do Terror de Conan Doyle que sempre quis ler, foi
quando decidi pegar o livro para folhear que ele mostrou seu rosto pela primeira vez. Tinha olhos
esverdeados e grandes, nariz e boca de traços fortes e algumas sardas espalhadas pelo rosto. Ele
olhou para o livro e me cumprimentou, em seguida disse que era um ótimo livro e que havia um
grupo de leitura na livraria que iria debater várias obras do século XIX nas próximas semanas.
Fiquei impressionada em ver que alguém da minha idade gostava de ler os mesmos livros. Eu
apenas concordei com a cabeça dizendo obrigada. Era estranho alguém falar comigo, era
estranho o fato de eu ter respondido uma pessoa que acabava de conhecer e mais ainda o fato de
estar interessada em vir ao grupo de estudos só para poder conhecer o misterioso rapaz.
Começava a ventar. Foi a partir de então que começaram a despertar dentro de mim
sentimentos adormecidos. Lembro-me de quando eu era criança e ia ao parque com meus pais.
Quando começava a ventar as árvores pareciam dançar e as folhas pairavam sobre o ar
descendo magicamente sobre o chão. Ventava e eu me sentia agora como quando era criança
imersa numa felicidade momentânea que antecede a chuva. Na outra semana eu fui ao grupo de
leitura, buscando em cada canto da livraria sua presença, mas ele não estava lá. Antes da
leitura os membros do grupo começaram a procurar as anotações de seus livros. Pouco tempo
antes da leitura terminar ele apareceu e sorriu. Semana após semana, permiti que ele se
aproximasse cada vez mais. O nome que ele usava era Lúcio, mas hoje eu sei que ele inventou
esse nome. Os dias passam rápido quando se está feliz. Mais de um mês havia se passado e eu
estava completamente hipnotizada. Comparecia em todos os encontros da livraria, apenas para
poder ouvir o som de sua voz e trocar olhares. Quando o grupo de leitura terminou, nós nos
aproximamos ainda mais. Encontrávamo-nos em lugares públicos para conversamos sobre
Conan Doyle, Edgar Alan Poe e o poder desses autores em escrever livros fantásticos cheios de
suspense e terror. Várias vezes conversamos sobre o vazio do mundo atual e como as pessoas
não se importam mais com as outras. Eu já pressentia que havia algo estranho nele, parecia não
ter defeitos e eu me sentia mais atraída a cada minuto que passava ao seu lado. Quanto mais eu
me aproximava dele, mais isolada eu ficava do mundo ao meu redor. Passei a ver menos os meus
amigos e familiares, e ao longo dos dias, só havia significado o tempo que passava ao seu lado.
Caem as primeiras gotas de chuva. A chuva intensa do mês de agosto trazia uma mudança
que não sei descrever. Me sentia diferente, Lúcio havia se tornado para mim um amor que eu
relutava em admitir. E mesmo não sabendo nada sobre seu passado era o único com o qual eu
me sentia confiante em contar meus sentimentos. Um dia enquanto estava voltando para casa,
Lúcio me acompanhou. Estava comecando a anoitecer quando uma chuva forte caiu sob nós.
Lúcio estava do meu lado e eu o convidei a entrar na minha casa. Minha mãe estava no banho
nesse momento. Ele se sentou na sala, estava se comportando estranhamente. O relógio na
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parede da sala marcava 7 horas da noite, quando de repente o ponteiro dos segundos parou de
funcionar. Era como se fosse um pesadelo em que o tempo congela ao seu redor. Lúcio estava
com a cabeça abaixada. Eu sentei ao seu lado quando sua voz ficou mais grave e seca e ele
começou a me olhar profundamente e dizer o porquê de ele ter me encontrado e vindo até mim.
Com estas palavras ele disse:
Eu sei como você se sente e a maneira como tem ignorado o mundo ao seu redor. Eu sei,
pois estava te observando há muito tempo. Aproximei-me, pois sei que está tentada a aceitar a
minha proposta. Eu não sou exatamente o que você pensa, não sou humano, contudo, não
posso te dizer o que sou, apenas de que gosto de ficar ao seu lado. Eu quero te levar a outro
lugar, além da terra, um lugar onde você vai encontrar o que procura. Alice, você poderá ficar
comigo para sempre, mas para isso terá de deixar tudo o que conhece. Se você aceitar vir
comigo, conhecerá o mundo em que vivo, mas para isso terá que passar pelo inferno e verá outro
lado que muitos humanos não conseguem ver e que está bem aqui invisível a seus olhos. Se você
aceitar, basta dizer sim e me encontrar.

Se não aceitar, basta me chamar e dizer não, irá

esquecer tudo o que aconteceu e voltará à sua vida normal. Eu estarei esperando até você ter
uma resposta. Quando vir me procurar saiba é que sua decisão será para sempre.
Lembro-me de cada palavra e da maneira fria com a qual pronunciou sua fúnebre
proposta. Nesse dia ele se foi. Foi então que entendi que em nenhum momento ele havia pedido
para me encontrar e mesmo com a chuva forte não pediu para se abrigar na minha casa. Fui eu
que o convidei, eu que me aproximei.
A tempestade havia começado. Tentando provar a mim mesma que ele existia, comecei a
procurar pistas de sua existência. Comecei indo na livraria. Para minha surpresa, eu de fato
havia participado do grupo de leitura, mas não havia nenhum Lúcio participando, nem ninguém
com as características que eu havia mencionado. Todos os dias em que fui ao grupo de leitura
ele só havia existido em minha mente. Pedi as gravações dos lugares que frequentava com ele, e
novamente todos aqueles dias eu estava sozinha. Meu maior erro foi contar aos meus amigos os
detalhes do misterioso amigo que havia conhecido nos últimos meses. Esta foi a primeira prova
para os outros de que eu estava com insanidade mental. Nos dias seguintes, todas as noites
quando olhava para a janela, ele estava do lado de fora, parado no meio da rua, como se
estivesse esperando a resposta. Permaneci vários dias sem sair de casa, o que preocupou ainda
mais as pessoas ao meu redor. O fato é que estava completamente apaixonada por ele, quer
fosse um demônio quer fosse um anjo.
Os cinco dias antes de eu escrever esta carta, foram os piores que eu vivi em toda a minha
vida. Foi o dia em que o chamei para lhe falar a minha resposta. Ele estava lá, em meio à
tempestade. Sei que sabia o quanto eu o amava e o quanto sofri todos os dias em que tentei
evitá-lo. Em meio à tempestade eu fui ao seu encontro, ele segurou em minhas mãos, e eu sabia
que estava caindo completamente num abismo que nunca mais poderia voltar atrás. Eu o
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abracei e em seu ouvido disse que aceitava sua proposta. Ele olhou em meus olhos e me beijou.
Segurando minhas mãos ele disse que meus olhos iriam abrir. Quando abri meus olhos, ele
havia desaparecido, eu estava no mesmo lugar em meio a chuva, contudo pela primeira vez
consegui ver o que estava ao redor de mim. A cidade era a mesma, mas estava em chamas,
conseguia ver demônios por todos os lados. Eu estava num abismo sendo perseguida e castigada
com todos os meus tormentos. Minha mente e meu corpo reagiram de maneira adversa, era
como se eu estivesse sentindo todo o desespero e agonia da morte. Como estava claro no
contrato eu deveria passar pelo inferno antes de poder ir embora. O Inferno não é um lugar bom,
tentei me suicidar para deixar de ver todas as coisas que podia ver. Todas as pessoas que me
conheciam me declararam como louca, passei por vários exames até ser internada neste
sanatório.
Agora tudo acabou. Este é ultimo vestígio que deixo. Se você está lendo esta carta, saiba
que a tempestade já passou. O relógio está marcando três horas e agora ele está me esperando
para me levar embora. Pela primeira vez não me sinto ignorada ou tentando preencher um vazio.
Não sei ao certo se ele é a morte, ou um anjo, não sei para onde ele irá me levar, mas nada disso
importa.... Eu fiz uma escolha, eu o escolhi. Agora preciso desaparecer desse mundo para poder
ressurgir em outro.
Alice Valley
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Cartas Cíclicas
Priscilla Pettinelli
Querida prima Ursula:
Venho através dessa carta, lhe contar algo muito importante sobre as mulheres de nossa
família, já que hoje é seu aniversário e estás completando dezoito anos. Quero que você saiba
que, recebi uma carta também no meu aniversário quando completava esta mesma idade, foi tia
Elizabeth que a me enviou, e a partir daí muita coisa foi diferente na minha vida.
Vou te contar tudo o que aconteceu antes de receber a carta e o quanto ela modificou
minha existência. Lembro que estava muito calor naquele verão turbulento, as pessoas não
aguentavam, todos estavam inquietos, mal conseguiam respirar e nem dormiam direito. Eu
tinha a impressão que as manhãs eram sonolentas, as tardes pesadas e as noites vazias e
eternas. Percebia que a maioria das pessoas não vivia mais, apenas sobrevivia. Os diálogos eram
abafados por cérebros eletrônicos e por hipnotizantes aparelhos com sensor de impressão digital.
Alguma luz muito forte havia se apagado, o caos parecia necessário para uma completa
renovação. A ferida estava aberta na sociedade e purgava.
Quando recebi a carta da tia Elizabeth, estava buscando algum sentido para a vida, estava
incrédula, tonta, igual a essas pessoas que vem e que vão nas ruas das grandes cidades. Muitas
com pressa e indo para não sei onde. Eu marchava, automaticamente, de acordo com a turba.
Eu queria me destacar na multidão. Eu acreditava, mesmo que somente no fundo da minha
alma, que o poder seria posto à prova quando os dominados se levantassem. Força para mudar
eu não tinha. Eu carregava um peso sobre os ombros, como se carregasse o mundo nas costas, e
meus pés não me obedeciam, carregava muitos tijolos sob meus fatigados pés.
A carta da tia Elizabeth, estava selada, como essa que te envio, com o brasão de nossa
família. Foi uma inusitada surpresa receber tal carta, porém não estava preparada para tantas
revelações, como penso que você também não está, minha querida prima. Passamos pela vida
sem entender porque ela não vem com manual de instrução, pois bem, estou te escrevendo para
que você tenha ao menos uma noção do que vai te acontecer daqui em diante.
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No momento que recebi a carta, estava sentada, não estava confortável, pois o mundo me
tirava do sossego, qualquer coisa me estressava, todavia eu não tinha mais medo. Eu estava
imersa naquela experiência sorumbática, O caos no planeta era generalizado, aconteciam as
maiores bizarrices. Eu podia até prever a morte da humanidade em pouco tempo. Apesar disso,
ninguém mais chorava, não se horrorizavam, na verdade, não sentiam mais nada. Talvez o fim
poderia ter sido um começo, nunca vou saber. No meu ver, a falta de amor na minha cidade era
algo tão, mas tão aparente, que as pessoas ficavam se contentando com migalhas, com
pequeninos e efêmeros prazeres, que não passavam da última tragada do último cigarro.
Durante um tempo, os desejos foram incessantes. Eu e todas as pessoas, daquela imunda
cidade, nos intoxicávamos com os produtos industrializados que nos prometiam um mundo
maravilhoso. Tudo era enfiado goela abaixo, e nós engolíamos e não regurgitávamos, apesar de
enojadas com tudo aquilo, não queríamos pensar sobre nada.
Minha amada prima Ursula, você já deve ter percebido que nos teus caminhos tudo é um
tanto estranho. As pessoas e os momentos se repetem, como se você tivesse uma lição para
aprender. Você tem que aprender a lidar com a sincronicidade, e te confesso que as coisas irão
ocorrer de um modo muito veloz daqui pra frente. A vida das mulheres da nossa família é como
um jogo. Imagino que, até você receber essa carta, apenas percebia isso de uma forma intuitiva,
e ainda agora, não entende muito seu papel neste jogo.
Penso que você também almeja alguns minutos de paz. Sei que você já deve ter vivido os
laços de tempo e os malditos flashbacks, que só te confundem. As mulheres da nossa família
vivem um círculo vicioso, entre passado, presente e futuro. Vou tentar te explicar como isso
acontece, e o que você precisa fazer para conviver com esses dons.
Você precisa buscar o autoconhecimento e seguir sua intuição. Cada vez que você se forçar
a alguma coisa, não se amar, não tentar ser alguém melhor, e ou fazer do mundo um lugar
melhor, você vai ficar presa no tempo. Os time loops ocorrerão de forma cada vez mais forte,
porém você pode modificar isso através do amor genuíno.
Quando você tomar um caminho errado irá ter os flashbacks. Isso pode ocorrer a qualquer
hora do dia, e isso vai atrapalhar muito a seu dia-a-dia. Caso você faça muita escolha errada,
pode nunca mais voltar e viver nesse mundo paralelo e sem sentido, como um grande quebracabeça com peças que não se encaixam. Os flashbacks vão te mostrar onde você errou, tente não
cometer os mesmos erros. Você vai ter o dom de ver as outras possibilidades, e assim as suas
chances de acertar irão aumentar, aproveite isso.
Creio que você já teve pequenas experiências, mas agora tudo será mais intenso. Você pode
acabar ficando presa para sempre num momento errado, será uma punição eterna. Como se
quisesse acordar e algo te prendesse num pesadelo sem fim. Por isso, tem que começar a se
amar e a transformar as coisas ao redor. O dia de hoje é muito valioso, para que você possa ter a
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certeza do amanhã, e de novos momentos. Você foi abençoada com infinitos dons, coloque-os em
prática para o bem.
Por fim, preciso te dizer que não podemos falar sobre isso pessoalmente, porque está
escrito no livro de nossas ancestrais, que te enviarei junto com a sétima carta. Daqui há sete
anos terá que enviar os mesmos ensinamentos para nossa prima Agnes. Faça agora o melhor
que pode, para você e para as pessoas da tua vida. Lembre-se que és abençoada.
Com amor, Sarah.

302

A Arte do Terror – Volume 4

Caixa de Entrada
R.Wolff
De: Desconhecido (11552821358@orbix.com)
Para: Ver lista de e-mails
Assunto: AJUDA - URGENTE
Antes de qualquer coisa, por favor, não pare de ler, isso não é um SPAM, golpe ou qualquer
lixo de propaganda. Eu preciso de ajuda, estou preso, não sei onde e estou mandando esse email para um grupo aleatório de pessoas, inventei e-mails e espero algum ser real e espero
realmente que alguém se importe para ler.
Eu não sei onde estou, mas estou morrendo de medo, eu não consigo parar de tremer e a
todo momento eles estão me perseguindo, eu não sei quem eles são. Um dia eu estava andando
na rua e ao virar uma esquina acidentalmente vim parar aqui, não sei como. Mas é escuro,
muito escuro, e as ruas são vazias, não parece haver ninguém. Eu não consegui voltar pelo
caminho ao qual cheguei aqui. Parecem as mesmas ruas que sempre andei, mas são
completamente diferentes e abandonadas. Não sei o que aconteceu.
Tenho vagado por aqui, não sei por quanto tempo, e vejo vultos rápidos que cruzam meu
caminho e deixam um vento gelado para trás, escuto risadas altas vindo de dentro das casas,
mas quando entro não tem ninguém.
O pior são os observadores risonhos, são como os chamo agora, mas não sei o que são. A
primeira vez que vi um eu estava sentado em um lugar que parecia uma cafeteria abandonada, o
cheiro do local era de comida estragada. O silêncio estava me deixando maluco, chegava a ouvir
um zumbido no ouvido de tão silencioso que era o lugar, as vezes eu achava que podia ouvir
tudo de dentro de mim, de tão quieto. Eu estava sentado ali quando vi uma sombra em um
canto de parede, o local já estava escuro, uma luz vinda de fora iluminava um pouco e projetava
muitas sombras estranhas na parede, mas aquela sombra NÃO estava ali antes, e eu percebi ela
lentamente surgindo e se tornando, bem devagar, uma sombra no canto da parede. Foi ficando
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maior e maior e mais escura e foi tão rápido que não deu pra perceber o momento que aquela
sombra se tornou algo parecido com uma criança. Uma criança abaixada no canto e me
encarando. A criança sorria, sorria muito, mas seus olhos pareciam apagados, sem mostrar
nenhuma expressão. Devido a escuridão não consegui ver seu rosto direito.
Me aproximei na ânsia de contato, achei que era mais um ser perdido aqui. Mas o que vi
me deixou aterrorizado. Não era uma criança, parecia mais um adulto, mas do tamanho de uma
criança, não chegava a parecer um anão. Não sei muito bem explicar, seus braços e pernas eram
curtos, seu tronco era como de um adulto, sua cabeça, pequena demais. Não usava roupas, mas
não havia nada em seu corpo, nenhuma forma, apenas uma pele lisa que cobria o formato
magro. No rosto o nariz não existia, somente a boca sorrindo e o olhar petrificado me olhando.
Fiquei tonto, não sabia o que fazer, corri para longe e tentei gritar bem alto para afastar o
silêncio que perturbava minha cabeça.
Não sei há quanto tempo isso aconteceu, mas sei que agora sempre vejo eles. E aparecem a
qualquer momento, ficam no canto, me olhando e rindo. Eu os odeio.
Neste exato momento tem um próximo a mim, estou me segurando para ficar aqui e
terminar este e-mail, mas seu olhar me deixa com medo. Eles me seguem em qualquer lugar que
vou.
Eu sinto fome, eu sinto sede, mas não há comida ou água, e mesmo assim não desmaio
com a falta deles, só sinto eternamente essa agonia da fome e a boca seca. Estou esperando
morrer disso, estou PRECISANDO morrer, mas sinto que não vou. É como um castigo eterno, às
vezes acho que morri e fui para o inferno.
Eu sinto sono também, muito sono, mas toda vez que meus olhos fecham sinto algo
segurando meus pés e minhas mãos. E acordo assustado. Isso não me deixa dormir. É como
uma tortura. Às vezes também, quando desisto de tudo e sento em um canto esperando a
eternidade me consumir, vejo que algo aparece ao meu lado, mas eu nunca consigo virar a
cabeça e olhar o que é, meu pescoço trava. Sinto aquela forma ao meu lado e escuto a respiração
forte e rápida e de repente seu grito, seu grito que é tão irritante que não consigo ficar mais de
um minuto escutando. Com isso sou obrigado a levantar e andar por aí.
Sempre, sempre tem algo para me fazer andar, cansar, sofrer.
A única vez que achei que estava a salvo foi quando vi uma mulher parada em uma loja de
roupas, aparentemente olhando o nada. Me aproximei e fiquei surpreso ao ver que parecia
realmente uma pessoa. Ela me olhou e sorriu. Senti que estava a salvo, ou pelo menos, não mais
sozinho. Ela me deu a mão e me puxou para sentar. Ela me deixava tonto, as possibilidades me
deixavam ainda tonto, hoje já perdi a esperança.
Não durou muito, ela estava ali parada me olhando, quando apontou para o vidro da frente
da loja. Olhei e ao virar o olhar de novo ela não estava mais lá. Somente um corpo podre. Como
se estivesse ali há meses apodrecendo. Corri novamente. Aprendi a não confiar em nada.
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Preciso agora que você pare e me ajude. Accipio viventem cum mortuis. Que vou explicar.
Andei muito até achar um lugar parecido com uma lan house velha, e ali estava, um
computador velho com uma luz no monitor que indicava que estava funcionando e ligado. O
lugar era um pouco diferente dos outros que já tinha andado. Era mais quente ali, normalmente
o ar era gelado.
Sentei e vi que estava com uma tela de e-mail aberta, tentei fechar e não consegui. Somente
o e-mail. Olhei nos itens enviados. Era mesmo o que eu achava. Você sabe, vários e-mails
parecidos com este. O último a ser enviado era o que eu tinha lido em minha casa, antes de sair,
virar a esquina e vir parar aqui.
Não adianta parar de ler agora. Desculpe, eu realmente sinto muito. Eu lembro quando
abri o e-mail e li uma breve (bem menor que essa) explicação e com a frase que eu não deveria
ter lido. Accipio viventem cum mortuis. Eu coloquei essa frase antes, para você não deixar de ler.
Eu poderia colocar ela no início mas achei que deveria explicar o que pode encontrar aqui. Eu
queria ter vindo mais preparado. Sei que é jogo sujo, me desculpe. Mas eu preciso que você
troque de lugar comigo. Eu preciso sair daqui. Alguns e-mails que vi na caixa de enviados
pediam para a pessoa não ler a frase, só ler se realmente quisesse. Mas não acho que eu tenha
bondade a ponto disso. Me desculpe.
Sério, sinto muito. Não olhe para os cantos agora que leu a frase.
E obrigado.

305

A Arte do Terror – Volume 4

Além do Décimo Andar
Ricardo de Lohem
Outro mundo, não importa mês nem ano.
Oi, Sada!
Como que vai, mana? É o Toshio, teu mano! Eu tô vivo. Fugi de casa, vô te contá tudo
agora, é só continuar lendo que vai saber de tudo. Lê tudo direitinho, que é importante.
Decidi fugir de casa no dia que soube que o pai matou nosso maninho. Resolvi que só sair
de casa não ia servir: eu precisa sair é do mundo. Sair deste mundo, ir pro outro, sabe? Vou
explicar tudo pra você, presta atenção. Mas, antes, tudo que teve antes.
Acho que você se lembra que faz uns meses a gente tava almoçando.
“Cadê o Ryuk?” perguntei.
O pai sorriu, com aquela carona de mau que ele tem. A mãe com cara de nada. Lembro que
você, mana, tentou falar alguma coisa, mas a mãe olhou feio e disse:
“Sadara!”
E você ficou caladinha, com medo da mãe e mais ainda do pai, feito sempre. Ninguém falou
mais do mano. No dia que veio depois, vi a mãe mexendo no forno.
O esqueleto de uma mão. Uma mãozinha pequena. A mão direita do Ryuk. Antes que eu
falasse, ela pegou uma colher e bateu até quebrá a mão todinha. Devia já ter cozinhado, tava
fácil de quebrar. Cozinhado? Então aquela carne de ontem...
Saí de casa correndo até ficá bem longe. Sentei na calçada e chorei. Fiquei cheio de ódio
daquele velho maldito, e com raiva da mãe. E fiquei com raiva de você também, mana: muita
raiva de você não ter feito nada.
Resolvi que todo mundo tinha que saber. Comecei contando pra profa.
“Toshio, os pais é que decidem como criar os filhos, eu sou só sua professora, menino! Não
me mete nisso não!”
E ela riu. Todo mundo riu com ela, os meninos, as meninas, tudo rindo de mim.
intervalo, fui pra sala do diretor, contei tudo pra ele.

306

No

A Arte do Terror – Volume 4
“É mesmo? HAHAHA! Pega uma balinha!”
Não ligou. Ninguém liga. Acabei indo falar com um polícia na rua.
“Vai pra casa, moleque; a polícia tem coisa séria pra fazer.”
Se ninguém ligava, só tinha um jeito: sair de casa. Pra onde? Se fosse pra casa de algum
parente, eles me mandam de volta na hora. Se fico na rua, o pai me acha, pode sê até que me
mate, feito fez com o mano. Só tinha uma saída: ir embora deste mundo.
Mas, como? Fiquei pensando, até que lembrei de umas conversas lá da escola, coisa que os
moleques ficavam lá falando, uma dessas conversas era justo de como ir pra outro mundo. Fui
perguntando até que acabei sabendo como se faz, e tal.
E o tal do outro mundo? Como é que é? Dizia o pessoal que era quase igual ao mundo aqui,
menos nós. Quer dizer, as criaturas de lá parecem feito a gente, mas não são: são monstros.
Se eu tinha medo desses monstros? Claro que tinha, mas fazê o quê? Queria escapar do pai
de qualquer jeito. Eu vou pra outro mundo, já tinha decidido. Preferia enfrentar o que não
conheço, do que o pai que conheço.
Como que faz? É complicado. Lê tudo bem direitinho, você vai precisar, mana.
Primeiro, tem que conseguir achar um prédio com 10 andares. Pode ter mais de dez, só
não pode ter menos. Se não achar, tem um jeito de fazer com uma casa com número 10, mas daí
fica mais complicado: melhor o prédio. Daí a gente tem que entrar no elevador e ir pro quarto...
Espera! Tô atropelando tudo, você já vai ver como se faz.
Fui dar uma olhada perto de casa e achei um prédio grandão, 16 andares, quer dizer, sobra
andar. Eu tava tomando coragem prá fazer a coisa, quando de noite ouvi o pai falando com a
mãe.
“O Toshio também. O moleque não serve pra nada. Desta noite não passa.”
A mãe soltou duas lágrimas, uma de cada olho que ela tem, mas aceitou.
De noite, a porta se abriu lentamente. O pai entrou, sorrindo um sorriso mau, esses que
homens do mal dão, o brilho dos olhos feito duas estrelas cheias de maldade ruim brilhando no
escuro trevoso do quarto. Faca na mão, se aproximou da cama devagarzinho. Viu eu deitado na
cama, o contorno das formas debaixo das cobertas. Ele então levantou a coberta e descobriu a
fraude dos travesseiros.
Fui pro prédio, entrei e lá tava o elevador, faltava pouquinho pra eu ir embora. De repente,
uma voz: O pai! Ele me seguiu, o desgraçado!
“MOLEQUE!”
Disparou na minha direção; eu corri até achar que ia morrê de tanto correr. Entro no
elevador, dentro só tem um outro menino, que sorte, empurro ele pra fora. A porta se fecha, a
última coisa que eu vejo do nosso mundo é a cara de ódio do pai.
Pra ir pra outro mundo, a gente tem que entrar sozinho no elevador. Sigo o ritual: 4° andar,
2°, 6° andar... O elevador parou, uma moça, ela quer entrar, não pode!

307

A Arte do Terror – Volume 4
“Moça, o elevador tá quebrado, se entrá mais alguém, ele pode cair e morre todo mundo!”
falo com os braços abertos, ela faz cara feia, não acreditou, mas desistiu. Continuei do jeito que
me ensinaram: 2°, 10° andar. Agora sim vô vê se tá dando certo: 5° andar. Uma moça entrou no
elevador. Baixinha, cabelo preto comprido. Anda esquisito, com uns tremeliques. Não posso falá
com ela, senão tô morto.
Do nada ela se vira pra mim. Eu desvio do olhar dela, cabeça pro lado, aperto o botão pro
1° e espero o que vai acontecer. A moça quase encosta em mim, morro de medo. O elevador vai
direto pro 10° andar: ela esquece de mim e desce. Alívio. Eu apertei o 1°, e foi pro 10° — tava
dando certo!
No décimo andar a porta abriu. Andei pelo corredor, tudo igual sempre. Não, igual não:
parecido. Sabem quando uma coisa parece com outra coisa, mas não é a tal?

Tudo muito

parecido, mas também diferente. Uma sensação de estranheza, de esquisiteza.
Caminhei pelo corredor, um homem se aproximou. O olhei bem nos olhos dele, quase
desmaiei. Os olhos! Que olhos que eram aqueles? Diferentes de tudo quanto é olho que já vi.
Peraí, isso quer dizer que... Cheguei no outro mundo! Tava feliz, mas com medo. Meio que no
meio entre triste e alegre, no meio das coisas, por aí.
Vaguei à toa atrás de abrigo. As ruas pareciam as mesmas de antes. Quase tudo aqui é
igual ao mundo da gente. Andei até que vi nossa casa. Parecia a nossa casa. Pulei o muro. A
janela tava aberta, olhei, o que vi fez meu coração pular e a barriga formigar.
Eles tavam lá: a mãe, o pai e até você, mana! E o mano! O Ryuk tava lá! Chorei feito
bebezinho. O mano, vivo. Não é ele, sei que não é! Mas é meio que nem se fosse.
De repente, o pai monstro olhou na minha direção e gritou. Todo mundo olhou pra mim.
Oito pontinhos de escuro, sem vida nem luz, olhinhos pequenos e desalmados. As criaturas
correram atrás de mim. Tentei fugir, não consegui. Tava tudo confuso demais na minha cabeça:
o medo de me pegarem, o mano que não é mano, tudo isso junto.
Eles se aproximavam, cada vez mais perto, eu preparado pra tudo. Correram pra mim,
câmera lenta, eu sem reação. O pai me alcançou, as mãos abertas, feito garras.
“Meu filho!”
Ele me abraçou, os outros também. O Ryuk chora, e daí eu não aguento e choro também.
Daí eu descobri que tem gente que é pior que monstro, e monstro que é melhor que muita gente.
Quase feliz. Hoje eu tô quase feliz. Por que quase? Porque falta você, mana. Sada, aqui é
muito melhor que aí. Aqui os pais não podem matar os filhos quando dá vontade: se eles fazem
uma coisa dessas, chamam a polícia que prende eles feito bandido. Tô falando: aqui parece tudo
igual, mas não é não!
Mana, vem pra cá. Gosto muito mais da Sadara daí. Te quero aqui comigo. Você já sabe
como se faz, vem pra cá! Não entendeu direito? Pois então espera, vou te mandar outra cartinha,
com tudo bem explicadinho, espera só um pouco. Você vai gostar daqui, é um lugar bom, tem
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muita coisa legal aqui pra gente, você vai adorar. Esses monstros, O cheiro deles... é bom
demais! É uma delícia, fico pensando, que gosto será que eles têm? Deve ser uma carne muito
da boa de se comer. Fico pensando nisso horas, sentindo o cheirinho das pessoas na rua, ai, não
aguento... Cada um melhor que o outro.
Claro, a gente não vai matar os monstros da nossa família. Vamo pegá os outros, de vez em
quando, quando dé muita vontade.
O que a gente vai aprontá aqui vai ser demais!
Um beijão do teu irmão que te ama,
Toshio
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Como se chega Aqui
Ricardo de Lohem
Outro mundo, onde tem monstro, não sei mês nem ano.
Oi, Sada!
Como que vai, mana? É o Toshio de novo! Já leu a cartinha de antes? Se não leu, lê
agorinha mesmo, já, senão não vai tê nexo lê essa aqui. Já leu? Então volta pra cá, e lê tudo
direitinho, que agora eu vô te fala tudo certinho com se chega aqui onde eu tô. Faz tudo do jeito
que tá, não pula nada, que você chega aqui fácil. Depois é só correr aqui pra casa, é tudo quase
igual, é fácil.
Você deve tá pensado: e a Sadara daí? Acho que ela some quando se vier, sei lá. E se não?
A gente dá um jeito. Pode deixar comigo, já tá me dando umas ideias...
***
Vamos agora ao como se faz.
Requisitos
— 1 ser humano, que será o jogador (você).
— 1 prédio com pelo menos 10 andares, que tenha um elevador.
O Jogo
Parte I — Viagem de Ida
Entre no prédio escolhido para o jogo e entre no elevador, no primeiro andar. Você deve
estar completamente sozinho, do contrário o ritual não irá funcionar.
Aperte o botão para o quarto andar.
Quando o elevador chegar no quarto andar, não saia. Permaneça no elevador e aperte o
botão para o segundo andar.
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Quando o elevador parar no segundo andar, permaneça nele e aperte o botão para o sexto
andar.
Ao chegar no sexto andar, continue no elevador e aperte o botão para o segundo andar.
Chegando no segundo andar, permaneça no elevador e aperte o botão para o décimo andar.
Assim que o elevador chegar ao décimo andar, continue nele e aperte o botão para o quinto
andar.
Quando você chegar no quinto andar, uma jovem mulher pode ou não entrar no elevador.
Tenha cuidado: não olhe para ela, não fale com ela. Ela não é o que parece.
Aperte o botão para o primeiro andar. Se o elevador descer, saia dele assim que as portas
se abrirem. Não olhe para trás e não fale com ninguém.
Se, ao apertar o botão para o primeiro andar, o elevador começar a subir em direção ao
décimo andar, você pode escolher entre esperar o elevador parar no décimo andar para
continuar o ritual ou desistir de continuar. Caso você desista, aperte qualquer outro botão do
elevador antes que ele chegue ao décimo andar.
Quando você chegar ao décimo andar, você pode escolher entre sair ou ficar no elevador.
Se você decidir sair e a mulher tiver entrado no elevador no quinto andar, ela irá perguntar
a você: “Aonde você vai?”. Não responda. Não olhe para ela. Não fale nada.
Só há um meio de saber se o ritual deu certo: caso você esteja mesmo no Outro Mundo,
você será a única pessoa nele.
Parte II — Viagem de Volta
— Se você tiver decidido permanecer no elevador ao chegar no décimo andar:
Aperte o botão para o primeiro andar. Caso isso não funcione, continue apertando até que
funcione.
Quando o elevador chegar ao primeiro andar, saia assim que as portas se abrirem. Não olhe
para trás. Não fale com ninguém.
— Se você tiver decidido sair do elevador ao chegar no décimo andar:
Para retornar ao seu mundo, você deve usar o mesmo elevador que usou para chegar ao
Outro Mundo.
Quando entrar no elevador, aperte os botões exatamente na mesma ordem que você fez
para chegar ao Outro Mundo (4-2-6-2-10-5), até chegar ao quinto andar.
Quando você chegar novamente no quinto andar, aperte o botão para o primeiro andar. O
elevador deve mais uma vez começar a subir para o décimo andar. Aperte qualquer outro botão
para cancelar essa subida. Lembre-se: você tem que apertar algum botão antes do elevador
chegar ao décimo andar.
Quando você chegar ao primeiro andar, examine o ambiente ao seu redor. Se alguma coisa
parecer minimamente estranha — seja o que for — não saia do elevador. Repita novamente
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todo o processo para voltar ao seu mundo até que você tenha certeza que tudo está como deve.
Tendo certeza de que retornou ao seu mundo, você pode sair do elevador.
Observações adicionais:
— Se você chegar no Outro Mundo, irá notar que o andar em que você está é semelhante ao
que seria em seu próprio mundo, exceto por dois detalhes: todas as luzes estarão apagadas e a
única coisa que você conseguirá ver das janelas será uma cruz vermelha à distância.
— Alguns dizem que aparelhos eletrônicos (notebooks, celulares, câmeras, tablets etc.) não
funcionam no Outro Mundo; outros dizem que sim.
— Retornar pode ser mais difícil do que parece: você corre o risco de ficar desorientado, de
não conseguir lembrar qual o elevador que você realmente usou para chegar no Outro Mundo,
ou o elevador pode parecer ficar cada vez mais distante à medida que você tenta alcançá-lo… e
por aí vai. Tenha cuidado e mantenha-se sempre vigilante.
— Se em algum momento durante o ritual você desmaiar/perder os sentidos/ficar
desacordado, pode ser que quando você recobrar a consciência você se encontre em sua própria
casa. Tenha cuidado, entretanto, e certifique-se de que está mesmo no lugar certo, pois a casa
para a qual você retornou pode não ser exatamente a mesma que você deixou quando foi tentar
o ritual.
Bom, é só. Seguindo tudo não vai tê erro. Boa sorte, Sada, tô te esperando aqui!
Até!
Referências
https://theghostinmymachine.wordpress.com/2014/06/25/the-most-dangerous-gameselevator-to-another-world/
http://sayainunderworld.blogspot.com.br/2012/10/how-to-go-to-another-world-byusing.html
http://www.scaryforkids.com/another-world/
https://meudybbukparticular.wordpress.com/tag/elevador-para-outro-mundo/
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Deus de Sangue
Rodrigo Moura
O tempo passa, as horas correm. O ponteiro é o Deus que governa a ilusão que chamamos
de vida. O barulho do relógio é o prelúdio que define o início e o término de uma vida. Somos
simples animais presos no zoológico governado pelo senhor do tempo.
Na pele sentimos as marcas de uma vida, ao olharmos para nossas mãos conseguimos ver
cada nódulo que se formou com o tempo. Somos perenes, perecíveis, descartáveis, criações de
um Deus que tirou de nós o direito a eternidade. No fundo somos simples sombras do que um
dia fomos destinados à ser.
Cara senhora Adelaide, escrevo lhe esta carta para informar que sua filha Amélia está
morta. Sim, eu a matei. Da maneira mais ridiculamente torturante e indigna que encontrei, e
tudo isso para que enquanto o barulho do relógio continue a soar, vidas vazias e sem sentido,
como a dela, encontrem finalmente o motivo pelo qual o criador permitiu sua existência.
Ontem vi que estava aos prantos em uma reportagem no horário nobre da televisão. As
lágrimas escorriam como uma cascata sem fim, aos soluços e com a câmera dando close nos
olhos vermelho de tanto chorar, pediu, na verdade, implorou para que o monstro que raptou sua
filha devolvesse-a. Prazer, eu sou o monstro.
Não pense que suas lágrimas me tocaram, despertaram algum tipo de remorso ou tristeza
no meu coração, muito longe disso, minha mente chegou à fantasia a possibilidade de que a
senhora chorasse a ponto de suas lágrimas se tornarem cascatas, e eu pudesse afogar você e
sua filha nelas, mas como disse antes, ela já está morta, então só posso alimentar essa deliciosa
fantasia.
De alguma maneira sádica (Sim, tenho total consciência de que sou assim, e fico feliz por
assim ser) seu vexame em rede nacional, aliado à incapacidade dos policiais concluírem um caso
consistente para me pegar, tem tirado o tesão e o propósito dos meus atos. Para reverter a
situação decidi fazer um pequeno jogo com vocês, ele se chama: “ Ache o Corpo da Garota
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Morta”, ou ACGM para abreviar. Mas antes preciso contar como matei a sua filha, cada um dos
detalhes sórdidos, afinal, não era isso que você queria? A verdade?
Conheci Amélia há três meses atrás. Estávamos em uma festa, ela queria ser o destaque, o
centro das atenções, isso era visível e risível. Ela estava vestida com um curto vestido vermelho
que mostrava até o seu âmago. Seu rosto em destaque pela forte maquiagem de festa, mas o que
realmente realçava sua beleza vulgar eram os grandes e carnudos lábios vermelhos.
Ela parecia uma máquina de beber, virava loucamente um shot de tequila atrás do outro.
Toda a situação era um jogo pra ela, e se conseguisse chegar ao final, ela ganharia prestígio e
amor.
Nas semanas que se seguiram, mais especificamente três, me aproximei dela. Esbarrei nela
durante uma balada e começamos a conversar. Ela, sempre fácil e carente, logo se entregou a
alguém que mostrou um pouco de interesse em sua vida.
A pele dela me atraia, a juventude de suas mãos, a ausência de marcas de envelhecimento
ou a menor das rugas em sua pele.

Em contraponto, minhas mãos ficavam cada vez mais

ásperas, as rugas começavam a aparecer abaixo dos meus olhos. Eu precisava do meu ritual, de
uma oferta de juventude.
Na noite do dia 10 de Abril convidei-a para minha casa. Ela entrou, ficou encantada com
meu requinte estilístico impresso em cada detalhe do ambiente. Como sempre, abriu um belo
sorriso, e pediu uma bebida, providenciei um copo com vinho chileno.
As horas correram apressadamente, ela estava fogosa, enquanto se embebedava, descia
sua mão pela minha calça e apertava firmemente o volume que se formava. Em um movimento
de vai e vem, ia me excitando e fazendo-me deseja-la.
Peguei-a no colo, levei-a para a cama e começamos a nos beijar. Tirei sua roupa e
começamos a transar. O tesão e o desejo inundaram o meu corpo, a juventude do ato libidinoso
me alimentou, e por alguns segundos fui transportado para o meu verdadeiro propósito, ser
eterno.
Entre um respirar profundo e outro, o sentimento de eternidade foi abandonando meu
corpo e percebi que, mesmo que transasse intensamente com ela todos os dias, ainda estaria
distante do propósito de existir. Naquele momento deixei-a adormecida na cama, fui até a
garagem, peguei minha maleta de ferramentas e retornei.
É normal após o sexo as pessoas adormecerem, e com ela não foi diferente. Enquanto ela
dormia, amarrei seus braços e pernas na cama, preparei minhas ferramentas e então finalmente
decidi acordá-la.
Ela me encarou assustada tentando se soltar, mas depois de alguns minutos percebeu que
aquele seria o seu fim. Tenho que admitir que a postura dela me impressionou, ela implorou pela
morte poucas vezes, era como se já estivesse preparada.
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Com minha mão esquerda, segurei firmemente seu rosto, tapando sua boca, enquanto seus
olhos marejados se encontravam com os meus, com a outra mão, peguei um bisturi na caixa de
ferramentas, pressionei na lateral do seu rosto, fiz uma pequena incisão e comecei a cortar até o
centro superior da cabeça. A dor foi tão intensa que ela logo desmaiou.
Tirei a mão da boca dela, afinal, ela estava desmaiada, e continuei a cortar o restante do
rosto, depois de uns 10 minutos, consegui circundar todo o perímetro com o bisturi.
O que mais me interessava vinha a seguir. Peguei o bisturi com a mão direita e com toda
força que consegui, pressionei na lateral direta do pescoço dela, atingindo precisamente sua
artéria carótida comum direita. Quando retirei, uma fonte de sangue jorrou atingindo as paredes
e o lençol.
Era belíssimo, vivo, jovem, viscoso, a manifestação de tudo que é eterno. Aquela cena me
atraiu, tomado pelo impulso, me joguei na frente daquele jato intenso, e todo meu rosto e corpo
foi banhado pelo líquido da vida.
Levei as mãos até o meu rosto e comecei a espalhar todo o sangue em cada parte, sentia
meus cabelos tomados pela umidade, era como se eu tivesse 25 anos novamente.
Depois de 10 longos minutos, o líquido foi secando e aderindo a minha branca pele. Sentia
que precisava de mais, muito mais. Voltei ao rosto dela e terminei de arrancar a pele da carne,
segurei-a firmemente em minhas mãos, estava quente, e me chamava, e a voz era como a do
criador, que me guiava para o propósito da existência.
Coloquei o rosto dela sobre o meu e senti sua juventude transpassar minha pele, inundar a
rugas abaixo do meu rosto, e preencher a velhice que me atingia.
A futilidade da vida da sua filha cumpriu seu propósito, afastar de mim o senhor do tempo,
e transformar um simples homem em um Deus.
Somos todos humanos separados dos deuses por algo chamado mortalidade, mas para
alguns, um seleto grupo, do qual faço parte, ela pode ser afastada, e isso porque seres
asquerosos e sem propósito, encontram na cruel morte um sentido para a vida.
Dentro da caixa encontrará a minha mensagem, o rosto da sua filha (ele não tem mais
propósito para mim, já tenho uma nova vítima em mente) e como prometido o código para achar
seu corpo. Mais uma dica: você só tem 24 horas, depois disso sua filha será um monte de
excremento, em vida e na morte.
O corpo da sua filha está dentro de uma cobra no rancho do javali. Na cidade do Gama, na
Ponte alta norte. Corre, você só tem 24 horas até a cobra terminar de digeri-la.
etnop atla etron. erroc, ecov os met
amu arboc on ohcnar od ilavaj. Na edadic od amag, na
42 saroh eta a arboc raimret ed al-irgeid.
O oproc ad aua ahlif àtse ortned ed
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A Casa é Minha
Sabrina Garcia
Piracicaba, 02 de março de 2000.
Aos compradores.
Eu agradeço pelas noites em que consigo dormir, porque quando não consigo, fico
relembrando um fato assustador que ocorreu nesta casa.
Moro aqui há anos e os vizinhos ainda comentam que nesta casa houve uma chacina
brutal numa noite de réveillon. Se não me engano, há mais ou menos dois anos. É difícil até de
lembrar, mas esse foi o dia em que o ex-marido de uma jovem, que não aceitou o fim do
casamento adentrou a casa faltando poucos minutos para os fogos, e metralhou toda a família,
inclusive o filho amado de sete anos. Vendo a desgraceira que fez, pediu proteção para o diabo e
se matou com tiros na boca. Esse foi o caso policial mais chocante que já houve nesta cidade
pacata. O infeliz, maldito entrou armado pela porta da frente, pois ainda tinha a chave dele e
não poupou ninguém. Ele podia ter pensado pelo menos na criança, mas assim como deu a vida,
tirou, sem dó. Algumas horas se passaram até que descobrissem tudo, já que os tiros foram
abafados pelo barulho dos fogos e ninguém ficou vivo pra pedir ajuda. Alguns parentes
agonizaram antes de morrer, mas foi por pouquíssimo tempo. As paredes, os móveis, tudo ficou
coberto de sangue. No chão da sala, os corpos queridos sem vida, o menino inocente caído ao
lado da mamãe e na mesa, uma ceia farta intacta. Saiu até no jornal fotos da tragédia.
Esta casa que compram protagonizou uma história sangrenta, por isso ficou fechada desde
então, foi muito difícil encontrá-los, compradores.
Não me impressiono com as pessoas falando sobre esses fatos, mas de uns tempos pra cá,
ouço vozes na casa.
Outro dia, eu cheguei muito cansada e a minha mãe que, apesar das circunstâncias me
ajuda muito, já tinha colocado o meu filho pra dormir e ido embora, então após um banho
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quente, caí na cama. De repente, um enorme barulho. Saltei da cama como um gato assustado.
O corredor estava apagado, mas dava pra ouvir as vozes e barulhos que vinham da cozinha
acesa. Quem estava em casa? Como tinham entrado? Fiquei preocupada com o meu filho, então
saí pela porta do quarto sem fazer barulho e corri na ponta do pé para o quarto dele. Tranquei a
porta. Ele estava dormindo como um anjo. Não ouvira o barulho das panelas, gavetas do armário
fechando e do acendedor do fogão. É desagradável sentir a presença de pessoas dentro da minha
casa, perto do quarto do meu filho e das minhas coisas.
Escrevo-lhes esta carta para informá-los de que aqui não é o lugar de vocês. Saiam, vão
embora! Apesar de vocês estarem aqui, eu não partirei da minha casa. Vivi aqui desde criança.
Lembro-me da infância, na garagem, me balançando na rede com minha mãe. Na adolescência,
namorava o meu ex-marido no portão, e quando casamos, viemos morar aqui. Meu filho viveu
aqui, e agora alguém comprou a casa, está na cozinha e quer tirá-la da gente.
Assinado: Jovem.
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Um livro perigoso
Sonia Regina Rocha Rodrigues
Ah, meu amigo,
por que fui eu ler o tal livro? O autor ganhara um prêmio Nobel, e eu, curioso, mergulhei
nas páginas de seus contos com um deleite, um prazer que só um grande escritor como Bashevis
Singer poderia me proporcionar. Ah, que delíciosos aqueles contos malucos com seus rabinos em
crises existenciais, seus súcubos, em seu Diário de alguém que não nasceu. Como não ser
sugado pela curiosidade ante um título tão atrevido?
Tenho 75 anos, convivo mal com a aposentadoria. Compulsória. Fui arrancado à força dos
palcos acadêmicos, meu lugar preferido. Minhas raízes ainda estão lá, nas salas da
universidade. E eu vagando à toa pelo mundo...
Sempre acreditei na vida após a morte, na justiça, no amor, na luz que nos envolveria no
além túmulo.
Até esse maldito livro lançar dúvidas em minha alma.
Ah, por que fui ler? Por que não me deixei ficar com minhas certezas, tão ou mais
absolutas que as de seus rabinos endoidecidos?
Aporia. Esse era o termo. O professor de filosofia, no antigo ginásio, nos advertia: a vida é
uma aporia. Mistério sem resposta. Nem Er, citado por Platão em sua República, ao voltar do
mundo dos mortos, poderia confirmar o que viu, ou se sonhara, ou se a loucura o dominara
depois de tanta guerra e tantas mortes. Aporia.
E eu lá ligava para as aporias? Criado em lar cristão, embalado pelas teorias espíritas,
tinha eu todas as certezas para consolar-me até ...
Meus pesadelos não começaram no dia em que pensei: e se não houver nada? Não, pois se
não houver nada, como bem diz Epicuro, nada há com que se preocupar.
Meus pesadelos começaram no dia em que pensei: e se não houver do lado de lá ninguém a
me esperar? Ninguém a me receber? Ninguém. Ninguém.
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Vamos e convenhamos. Eu escolhi a sabedoria e a família preferiria que eu houvesse
escolhido a riqueza. Pelo menos a fama.
Pais, irmãos, esposa, filhos, quem concordava comigo nos anos de cátedra? Sinceramente,
ninguém. Meus pais suspiravam e se voltavam para os outros filhos, os comerciantes, os
administradores, os espertos, enfim. Os filhos viravam-se para a televisão e distraíam-se com as
ficções e animações da telinha. Todos os meus filhos seguiram carreiras nas artes e nas mídias,
bem ao sabor do século. A esposa, confessemos, conquistada pelo meu sorriso e pelos meus
belos olhos azuis, nunca prestou atenção a meu discurso, contanto que eu não insistisse para
que ela me acompanhasse em minhas palestras e a deixasse à vontade com suas compras, seus
cosméticos e suas amigas tagarelas e ruidosas.
Enfim, estamos velhos, ela se afasta em suas reuniões sociais e eu fico só.
Os amigos, com mais sorte, retiraram-se para seus lares, para famílias com quem têm
afinidades. Eu, distraído, fiquei só.
Então, sem ninguém com quem compartilhar minhas opiniões em vida, com quem haveria
eu de compartilhar qualquer coisa após a morte? Serei como aquele personagem de Nosso Lar,
para quem ninguém rezou, que ninguém veio recepcionar.
Espero que os espíritas estejam errados, que essa vida não continue do mesmo modo no
além, que não tenhamos corpos semelhantes, usando roupas, comendo, certamente com
intestinos, o que não é nada agradável, necessitando de casas, alimentos, outros bens materiais.
Prefiro a ideia budista de monges de mantos amarelos rindo e meditando nas montanhas, sem
necessidade de casas, alimentos e outras bobagens do tipo.
E se houver, realmente, um mundo além da vida, e nele não houver um espaço para mim?
Minha fé desabou. Não acredito mais em luz, amor, justiça, nada. Só vejo diante de mim
um grande nada, em meus sonhos vagueio por desertos de gelo ou de areia escaldante, a
angústia povoa minhas noites. Os súcubos riem, dançando em volta de meu leito.
Aporia, aporia.
Vida. Morte. Vida além da vida.
A ideia aterradora de que atravessarei os séculos sozinho, completamente sozinho,
consciente de minha insignificância, de minha total falta de sintonia com o Cosmos...
Noite após noite, o Vazio me persegue.
Ninguém com quem compartilhar esta dúvida, esta suspeita.
Vazio.
Ah, meu amigo, para quem escrevo eu, afinal?
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Para Lucas, que logo será esquecido.

Nuwanda
Lucas,
Parece estúpido escrever para você agora, não parece? É ao mesmo tempo tão tarde para
você e cedo demais se pensarmos que aconteceu - afinal, ainda há cinzas pairando no ar. Minha
única intenção foi sobreviver e assim você ficou para trás.
Você se lembra de quando nos mudamos para aquela casa, Lucas? Antes dos destroços e
da poeira, antes do tormento acontecer; você se lembra de quando fechamos o negócio? Eu me
recordo até mesmo do anúncio e principalmente do preço absurdamente convidativo... nós
deveríamos ter desconfiado de algo, e nós certamente desconfiamos, então a corretora teve de
nos contar a verdade, mesmo que já tivéssemos deduzido o óbvio: que os antigos donos haviam
falecido no interior da casa. Nós não nos importamos, e por qual motivo nos importaríamos?
Sobre esses donos, bom, eu aprendi muito tarde que deveria ter me importado mais.
Então o dia chegou e logo cedo já estávamos lá. Abrimos todas as portas e janelas,
limpamos cada parte possível daquela casa e por fim acomodamos nossos móveis - na época
pensei que aquele cheiro estranho era culpa da pouca circulação de ar, mas agora sei que era
algo como um aviso. Começamos pelas áreas comuns e então partimos para o real motivo da
mudança: nossos espaços de trabalho. Era uma ideia simples, dividir uma casa grande o
suficiente para montarmos nossos estúdios e diminuir os custos... então logo no primeiro final
de semana, após desencaixotarmos uma quantidade absurda de coisas, tudo começou a mudar.
Eu acho que você nunca soube como o princípio do caos se instaurou naquele dia, visto
que você estava tão exausto. Foi literalmente o início do fim e você estava dormindo... bem, você
também está dormindo agora. Já era tarde e eu desci buscando algum espaço para guardar
aquela caixa que parecia não ter lugar, então desisti de procurar algo melhor e optei por deixar a
caixa no armário sob a escada; não havia nenhuma lâmpada ou lanterna, então precisei tatear o
recinto às cegas para conseguir encaixar minhas coisas e foi nesse momento que senti uma onda
de dor: ela era aguda, violenta, profunda; uma dor que queimava, tomava conta do corpo e
desaparecia, uma dor sem identificação. Estava escuro e por mais que me esforçasse não fui
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capaz de ver no que foi que eu toquei — ou o que foi que me tocou - dentro daquele armário,
apenas subi para o quarto e tentei identificar qualquer marca visível, mas não havia nada.
Foi uma noite difícil. Talvez você se lembre das minhas queixas na manhã seguinte a
respeito dos pesadelos, e se não se lembra daquela manhã em especial certamente se recorda
das reclamações que seguiram por dias e dias — e me arrisco a ponderar, sabendo agora dos
acontecimentos que sucederam, o que eram esses sonhos turbulentos perto da realidade?
Depois de pouco tempo morando naquela casa, minha cabeça já girava com o cheiro perturbador
e os sons lúgubres que vinham de toda parte (como você não percebeu nada disso?), após
algumas semanas já não podia dormir ou comer em paz, comecei a me sentir quase catatônica e quando enfim comecei a conectar de alguma forma tudo isso com os antigos proprietários, você
me respondeu que isso era apenas “coisa da minha cabeça” e assim todos os meus argumentos
foram vencidos em função do que você chamava de “minha preocupação exacerbada”.
Os dias passaram independentemente dos problemas, é claro. Para mim essa passagem do
tempo serviu apenas para agravar os transtornos e então eu decidi que precisava de alguma
ocupação maior, que cansar a mente e o corpo poderia me deixar suficientemente exausta para
conseguir dormir e que talvez eu até descobrisse algo no processo, mas quando não restava mais
nada para me ocupar eu ainda não sentia nenhuma paz, comecei a culpar o lugar...eu quis me
livrar de tudo que aquelas pessoas haviam deixado lá: todos aqueles pertences precisavam de
um fim, eles faziam parte disso. Você pode ter esquecido uma pequena ou grande parte de todos
esses acontecimentos, mas eu tenho certeza de que onde quer que esteja você se lembra do dia
em que chegou em casa e eu havia queimando metade das coisas no quintal — somente aquelas
“herdadas” com a casa, é claro. Eu queimei cada pedacinho delas com um prazer assombroso...
aquela maldita casa e aquele maldito casal de velhos... mas no fim a única coisa abalada por
isso fosse a nossa relação, não é mesmo? Você passou a se comportar diferente... me perseguir
por todo canto (você tinha medo de mim?), já ignorava tudo que eu dizia e nunca mais se afastou
de casa por longos períodos, até que finalmente decidiu procurar a corretora para “conversar
sobre possibilidades”.
Ah, aquela mulher... era Lilian o nome dela, não era? Com uma pilha de documentos em
uma pasta e um sorriso de simpatia forçada acabou por convencer você a ficar. E quanto a mim,
enquanto você estava afastado da sala fazendo café nós tivemos uma rápida conversa sobre a
casa... eu ainda não tenho certeza se ela estava tentando me tranquilizar ou alertar, mas posso
garantir que as coisas que ela disse foram muito úteis, e então naquela mesma noite enquanto
você trabalhava, eu desci as escadas sem fazer ruídos com a intenção de confirmar se ela havia
dito a verdade. Adentrei o velho armário apenas com uma caixa de fósforos para evitar que você
sentisse falta da lanterna, iluminando aquele espaço tão úmido e apertado com dificuldade; ele
estava abarrotado de caixas que não eram nossas, certamente pertences remanescentes do
casal... muitos documentos, e todos de alguma forma confirmavam a história da corretora. Agora
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me diga, Lucas, o que o seu nome fazia lá? Que relação você tinha com essas pessoas? Não
houve tempo para mais do que especulações, eu precisava sair dali, mas ainda me pergunto
como fui capaz de tamanha estupidez, e mais do que isso... por quanto tempo você achou que
conseguiria esconder que nossa casa não era apenas uma casa, e sim algo mais? Pensei que me
mudar com você seria um bom disfarce e me afastaria deles, enquanto na verdade eu estava
mais e mais perto… e isso explica tudo.
Acidentalmente derrubei uma das caixas do armário, espalhando todo seu conteúdo pelo
chão e caindo por cima dele; a madeira e o metal frio tocaram minha pele, queimando-a... e
enquanto gritava eu o vi parado me observando no fim do corredor. Ao me erguer chutei aqueles
objetos para longe enquanto encarava seus olhos, e eu soube que se você me atraíra para o
cerne daquele culto propositalmente então você me via exatamente como eu era, e não havia
mais necessidade alguma em fingir.
A espécie humana não foi feita para durar, Lucas; olhe para vocês: séculos e séculos
perseguindo o meu tipo e mesmo assim eu estou aqui agora, algo que não pode mais ser dito
sobre você ou sobre qualquer um dos seus amigos que rodeavam a casa naquele momento... ah
sim, eu soube que eles estavam lá fora. Você me convenceu a ir para aquele templo decadente
que disfarçara de casa.... Pergunto-me que outras investidas ocorreram durante esse breve
período de tempo... crucifixos? Orações? Mais alguma baboseira religiosa que deveria me vencer?
Eu, o adversário... pois bem, erros que não serão cometidos novamente. Agora eu vejo que
apesar de me reconhecer você me subestimou... eu não sou o que você imaginou que eu era, eu
sou muito mais.
Você ainda tentou se impor sobre mim, mas logo já estava caído, o corpo se contorcendo
com a dor, e então ouvindo os gritos seus amigos entraram... não vou sequer negar, foi divertido.
Um a um eles foram tombando, seu sangue lavando o chão daquela casa imunda, o desespero
daqueles que apostavam tudo da certeza de que triunfariam e nos últimos momentos se viram
abandonados por Deus; você, no entanto, estava vivo porque a morte rápida não seria
suficiente... o que eu deveria fazer com você, Lucas?
Eu risquei cada um daqueles fósforos e assisti você começar a queimar, sabendo que
nenhuma dor se compararia aos planos que vocês certamente tinham para mim. Nossa casa
queimou muito lentamente, Lucas, mas eu assisti toda a estrutura desmoronar e agora estou
aqui pensando que se dependesse de você eu iria com ela. Se eu tivesse alguma honestidade ou
modéstia admitiria que vocês estão ficando mais organizados e espertos; incontáveis anos nesta
terra e ainda pareço não ter aprendido o suficiente... agora preciso começar tudo outra vez, mas
tudo bem, ao contrário de você, eu tenho todo o tempo do mundo.
Até que nos encontremos novamente;
B.
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A Cura
Tiago Alves Santana
Desde criança eu me sentia diferente. Não gostava das mesmas brincadeiras que os outros
garotos, não possuía os mesmos interesses. Tudo pra mim era mórbido, doente. E toda doença
precisa ser curada. Mas como tratar uma enfermidade que nasce com a pessoa, que se aloja no
seu coração e nos seus sentimentos, que é intangível? Refletia dia após dia sobre essa questão. À
medida que fui crescendo as coisas foram se acentuando, fui me descobrindo. No Colégio, todos
os meninos dedicavam seus esforços para conquistar uma garota, exceto eu. Recordo-me que
havia uma linda moça chamada Cindy. Tinha olhos castanhos claros tão profundos que
sentíamos que poderíamos ver sua alma através deles. Seus lábios eram finos e delicados e os
fios de cabelo loiros e encaracolados escorriam até a cintura. Usava sempre uma fita dourada
presa no cabelo. Seu rosto era sedoso e as bochechas em tom rosado conferiam um charme
especial. Costumava usar vestidos floridos e sapatilhas de camurça, o que a deixava com ar de
princesa. Era considerada por muitos a garota mais bela do colégio e vários meninos sonhavam
em namorá-la. Nunca me interessara. Não que eu não gostasse de garotas, mas todos os meus
esforços eram dedicados à cura.
Certo dia as crianças brincavam no pátio do colégio alegremente, correndo em círculos
numa ciranda infindável. Roselindy, chamada carinhosamente de Rose pelos amigos, era uma
garota menor que não se omitia a diversão. Tentando alcançar os colegas mais velhos corria
rapidamente até que tropeçou na quina da escadaria e caiu no chão próximo ao gramado que
circundava a área do pátio. Na busca de apoio para se levantar agarrou-se a um galho de roseira
e seu dedo anelar foi perfurado por um tenro espinho. A doce menina se desmanchou em
prantos. Vendo o sofrimento da menina a supervisora se dirigiu até ela e extraiu o espinho.
Percebi que em poucos segundos a garota parou de chorar, a dor havia passado. Finalmente
entendi o que era necessário para frear o sofrimento, a dor, a enfermidade: extrair aquilo que a
provocava.
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Comecei curando minha avó das pontadas que sentia no coração. Com uma faca de
cozinha abri a cavidade e retirei o órgão. Imediatamente o corpo da velha ficou leve, sereno e ela
conseguiu adormecer. O meu amigo padecia de um incômodo na perna esquerda após cair de
uma árvore enquanto brincava. Apliquei-lhe o mesmo procedimento, extirpando com uma foice o
membro debilitado. Novamente o mesmo resultado. Estava esfuziante com o que observava. Tive
ainda oportunidade de curar meu pai e um vizinho antes que a polícia me prendesse no colégio
enquanto tentava curar Cindy de um resfriado agudo. Dizem que estou louco, que sou um
psicopata, que promovi um banho de sangue nunca visto para um garoto da minha idade. E por
essa razão me internaram no sanatório Pricey, onde me encontro faz vinte meses. Já fiz mais
duas curas nesse espaço de tempo em que estou aqui.
Infelizmente percebo que muitos não entendem que enquanto os médicos convencionais
fornecem tratamentos que apenas aliviam a dor ou mascaram os sintomas, eu tenho um
remédio permanente para todas as enfermidades. Mas não se preocupe, tio Sony, dizem que
estou melhorando e que logo poderei sair. Antes do que imagina te ajudarei com a cura para sua
tuberculose. Receba esta missiva com todo o amor e muito carinho, se ela chegar antes de mim.

324

A Arte do Terror – Volume 4

Magia de Sangue
Tiago Alves Santana
Era uma manhã chuvosa de terça-feira. Nuvens espessas corriam o céu e o vento soprava
forte, ressoando na copa das frondosas árvores que cercavam a antiga casa de madeira. Havia
muitos anos que as gameleiras, herança do meu avô, se encontravam ali. Algumas já
evidenciavam sinais de desgaste propiciado pelo tempo. Abruptamente uma rajada intensa
rompeu a base de uma das árvores. Era um sinal. Dizia o velho que as gameleiras funcionariam
como proteção contra o mal, mas ele sempre nos encontrava. O destino era inevitável, não
restava alternativas a não ser fugir novamente. Era a quarta vez só no último ano. Partiríamos
no dia seguinte no primeiro ônibus, levando conosco poucas mudas de roupa e a esperança de
dias melhores, já que os últimos não se mostravam auspiciosos.
Olhava pensativa as gotículas de água que escorriam lentamente pela janela amarelada,
imaginando como seriam os dias vindouros. Fazia três horas que informara minha irmã a
respeito do translado para Botafogo. O sonho que tive na noite anterior era um prelúdio do que
estaria por vir e a tempestade confirmava minha convicção. Faria de tudo para proteger minha
irmã. Lutaria mais uma vez, resistiria e entregaria minha vida se fosse necessário.
Nas ruas de Santa Inês o movimento era parco. Havia apenas um homem de meia idade
que caminhava em direção à mercearia Marquês, a única da vila. Fitei-o por um instante,
analisando as feições do indivíduo. Depois me dirigi ao dormitório da minha doce irmã Sara. Ela
estava recostada na cabeceira da cama. Embora lhe agradasse a ideia de morar no Rio de
Janeiro, Sara sentia que um pedaço de sua vida seria deixado para trás ao abandonar Santa
Rosa, berço da sua infância feliz, das suas melhores amizades e de sua primeira grande paixão.
Vendo a tristeza de Sara, senti um enorme desejo de abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem,
que em breve poderíamos voltar. Mas hesitei. Sabia que essa era uma promessa que não poderia
cumprir. Embora não demonstrasse, havia muitas preocupações permeando meus pensamentos.
Conhecia os riscos envolvidos sobre os quais ninguém havia contado a pobre garota. Então sorri
complacente. Queria contar, mas era perigoso demais. Se Sara soubesse se tornaria mais
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complicado. Tudo poderia sair do controle e eu temia que não fosse capaz de protegê-la. “Ainda
não é a hora dela saber”, repetia para mim mesma. Respirei fundo, repensei a decisão e decidi
que contaria toda a verdade, por mais difícil que fosse.
Expliquei que nós duas descendíamos do clã Smithkline, uma antiga família de feiticeiros
que habitaram até meados de 1817 a região da Europa onde hoje se encontra a Alemanha.
Descobertas suas práticas, muitos membros foram queimados em ‘fogueiras santas’ e os poucos
sobreviventes que restaram se dispersaram pelo mundo. Relatei ainda que há alguns anos atrás,
na cerimônia de travessia, quando ela foi consagrada para ser purificada e ter acesso aos
poderes mágicos, algo saiu errado e Sara havia sido tocada pela escuridão e marcada por um
feitiço de sangue. Desde então ele a perseguia, a desejava, ansiava por seus poderes e por sua
vida. Nosso avô, nossa mãe e agora eu havíamos dedicado nossas existências a protegê-la e
mantê-la longe das sombras, era muito arriscado, uma linha tênue.
Nesse momento a temperatura caiu. Senti um arrepio. Ele estava mais perto, muito perto.
Não haveria como fugir, o embate era inevitável. Lembrei-me da promessa que havia feito.
Lutaria uma última vez, protegeria minha irmã independente das consequências. Algo me
atingiu antes que pudesse projetar o próximo movimento e meu corpo inerte tombou sobre o
piso rijo. Sentia o gosto de sangue na boca. Sentia o frio assolando seu rosto. Sentia o istmo de
vida se esvaindo. Ajoelhada ao meu lado, Sara chorava copiosamente. As lágrimas escorriam
paulatinamente sobre o seu rosto e pingavam sobre minha face. Pude sentir o sal de suas
lágrimas. Não partiria assim, não permitiria que tudo terminasse dessa forma. Num último
esforço segurei as mãos da minha irmã e lancei o feitiço. Morreria hoje pra que minha irmã
vivesse ao menos mais um dia. E deixo essa carta tecida com sangue fresco pra que ela nunca se
esqueça de que sempre lutaremos juntas, mesmo que em mundos tão distantes.

326

A Arte do Terror – Volume 4

O Hospedeiro
Tiago Alves Santana
Era noite em Courchevel, no Leste da França. No chalé ao alto das montanhas o vento
soprava frio e uma fina camada de neve se formava. Era sempre assim em dezembro, quando o
inverno começava a florescer. Pensamentos estranhos circundavam minha mente, me
assombravam. Não conseguia dormir. Irrequieto, virei para o lado e não o encontrei. Tudo que
havia na cama era um espaço vazio. O medo me paralisou. Sentia-me ofegante, o coração
batendo em descompasso. Será que aconteceria novamente? Não, não poderia, não ali, não
dessa vez. Saltei da cama e vesti o cardigã de cashmere. O tecido quente tocava minha pele
pálida, mas tudo que sentia era um frio percorrendo a espinha. Hesitei por um momento, mas
era preciso. Eu teria que procurá-lo. Eu teria que encontrá-lo antes que ele voltasse. Temia
profundamente o que estaria por vir. Meus pés insistiam em se prender ao chão, permanecendo
imóveis, mas finalmente venci a resistência que meu corpo oferecia. E foi então que abri a porta
e caminhei lentamente para a parte exterior.
O clima era denso. O peso do mundo pairava sobre minhas costas e meus ossos mesmo
sob a grossa vestimenta pareciam congelar. Na boca jazia um amargo de morte. Lembro-me que
lágrimas irromperam e jorraram em cascata. Soluçava incessantemente. Aos poucos o cardigã foi
tomado pela mistura salina que escorria pelo meu rosto. Temia o que veria quando o
encontrasse, mas temia mais ainda perdê-lo. Sentei-me próximo à soleira, ponderando minhas
decisões. Não havia alternativas, escolhas difíceis teriam que ser feitas. E eu as faria a qualquer
custo, assumindo as consequências. Enquanto refletia recostei-me na parede de madeira e
adormeci.
Acordei assustado. Um ruído estranho ecoava pelo ar, triste, melancólico. Tentava em vão
identificar o que era. Pareciam gemidos misturados com um choro longo, extenuante e sofrido.
Meus ouvidos não conseguiam captar de onde vinham, estavam em todos os lugares ao mesmo
tempo. Esfreguei os olhos e deslizei a mão pelos lábios que começavam a congelar. Por um
momento a neve fez com que o gosto de morte abandonasse minha boca. Voltei-me para o relógio
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de pulso que sempre carregava comigo. O visor trincado marcava duas horas e trinta minutos. O
meu corpo dolorido ansiava por descanso, mas sabia que era tarde. O sono havia furtado meu
discernimento e posto tudo a perder. Só restava fugir para o mais longe que conseguisse,
torcendo para que ele não me alcançasse. E foi isso que fiz.
Arqueando o corpo, num movimento abrupto pus-me de pé e parti em disparada para a
floresta. Era o caminho mais curto até a cidadela, mas também o mais perigoso. Se conseguisse
chegar até o meu destino estaria a salvo. Ou talvez todos morressem comigo.
Culpava-me pelo que tinha acontecido anos atrás, pelo massacre que presenciara calada. E
acima de tudo por não ter adotado as providências necessárias. Se tivesse feito o que era preciso
tudo estaria diferente agora. Mas a covardia havia nos condenado. Contudo, o risco era
iminente, não haveria espaço para lamentações, não neste momento.
Os sons antes dispersos pareciam agora se concentrar. E com ele o medo em doses
massivas. A adrenalina me fortalecia para seguir firme no caminho, sem sequer olhar para trás.
Era diferente de tudo que havia visto na vida, mas só poderia ser ele. Em meio à escuridão, na
pressa tropecei num tronco e rolei pela neve. Tentei levantar rapidamente, mas meu tornozelo
cedeu. Por um instante vislumbrei meu fim. Tudo acabaria ali, na neve gélida e pálida. Pensando
na ironia de tão oposta dualidade esbocei um sorriso. A tensão era palpável. E a tentação de me
render era maior ainda. Num último esforço concentrei minhas energias e consegui me levantar.
A dor era lancinante, mas ainda caminharia. Desci a montanha lentamente por mais alguns
metros e virei à esquerda. Estava tão próxima, eu realmente senti que poderia sobreviver.
Respirava com dificuldade, estava desgastada, mas chegaria ao meu destino. O êxtase me fazia
sentir aconchegada e terna. Era a mesma sensação fornecida pelos abraços calorosos que
vivenciei naquela manhã nos braços dele.
E então o vi, um ponto escuro na neve. Fitei-o intensamente e quando os nossos olhares se
cruzaram minhas esperanças morreram instantaneamente. Não havia qualquer resquício da
alma do meu marido. Tudo que via era uma casca vazia e oca, um mero hospedeiro de algo
sombrio. Era o mal, a escuridão. E ao próximo passo ele me destruiria.
Senti o frio da neve no meu rosto quando tombei sobre o chão e um líquido escorria sobre
meu corpo. Com o indicador esquerdo toquei a barriga e percebi que era sangue que jorrava, o
meu sangue. Estava morrendo. Após tantos anos de luta ele finalmente havia vencido. O amor
que conservava pelo meu marido não permitiu que eu fizesse a coisa certa quando foi preciso,
que o matasse sem piedade. Agora o espírito maligno havia se apoderado completamente dele e
destruído tudo que outrora ele mais amava. Certa vez ele me fez prometer que o mataria se fosse
necessário, sem hesitar, que nunca permitiria que as sombras tocassem minha vida. Lamento
por não ter sido forte o bastante para cumprir a promessa selada com um beijo.
Estou triste e solitária. As planícies são frias, o medo constante e as cores esmaecidas.
Enquanto vago pelo outro lado da vida ele permanece lá, causando lágrimas e destruição. Hoje

328

A Arte do Terror – Volume 4
sei que quando o mal toca sua alma não há volta, não há chances de redenção. Quando a
primeira gota de sangue é derramada um mar vermelho se abre e te afoga. E nesta missiva só
restam os meus lamentos, que agora são apenas gritos contidos.
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Vermelho Sangue
Tiago Alves Santana
O cheiro acre pairava no ar. Sentia um gosto amargo penetrando no céu da boca e a cabeça
ainda doía. Desde que tomei conhecimento do que o futuro me reservara, tudo estava diferente,
talvez distante. Em vários momentos me perdia em divagações vãs e permitia que pensamentos
frívolos me tomassem. De certo modo sentia-me vil e suja. Celeste me dissera que tudo ficaria
bem. Esforçava-me para acreditar na minha irmã, queria muito confiar no que ela me dizia, mas
não acreditava.
O medo era palpável na voz de Celeste e quando falava parecia sempre hesitar. O clima
soturno a consumia paulatinamente. Talvez o silêncio fosse a melhor resposta. A dor começava a
se espalhar por todo o meu corpo. Seriam os primeiros sintomas do mal-estar provocado pela
notícia que havia presenciado? Refleti por um momento, ponderei os fatos. O mais provável
mesmo é que fosse consequência da elevada quantidade de álcool que ingeri minutos antes, em
doses generosas. Se estava destinada à morte, ao menos morreria feliz.
Não restavam margens para dúvidas. Estava em todos os jornais e revistas impressos
publicados naquela manhã, em todos os noticiários de televisão e sites da internet. Era profunda
e sem precedentes a comoção provocada pelo iminente desastre. A destruição seria numa escala
gigantesca. Os agentes biológicos agiam rapidamente, deixando para trás um monte de corpos
putrefatos amontoados. Fazia dois meses que a guerra havia começado e agora finalmente batia
à nossa porta com todos os seus horrores. Não adiantaria tentar fugir, as ruas estavam lavadas
de sangue vermelho rubro. E antes que anoitecesse a casa onde morávamos também estaria.
Às dezessete horas, as tropas das forças de coalisão chegaram ao nosso bairro. As bombas
caiam incessantemente a nossa volta. O cheiro dos agentes químicos circulava pelo ar. O clima
era denso, pesado. Temíamos pelo que viria. Temíamos pelo pior. Um clarão irrompeu no
ambiente e nos sentimos leves, como se flutuássemos. Doravante tudo era caos e destruição.
Seríamos apenas mais um par de corpos mutilados para as estatísticas da guerra cruel e
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sangrenta. Se essa carta pudesse registrar toda a dor que sentimos neste momento certamente
jorraria sangue por dias a fio.
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Meu Grande Amor
Tito Prates
Espero que esta lhe encontre bem e em boa saúde.
Engraçado esta introdução ser etiqueta nas cartas europeias até hoje, então resolvi
começar assim essa missiva.
Por aqui está muito quente, posso até dizer que a temperatura é tão alta que parecemos
estar em um forno com fogo vivo por todos os lados.
Quero tanto que você esteja aqui comigo! Sinto muito a sua falta e queria que desfrutasse
deste lugar em que agora eu vivo.
Estou escrevendo para te dizer que apesar de todos os seus erros, eles não me redimiram
dos meus. Não me arrependo de nada do que eu fiz, mas sim do que deixei de fazer. Deveria ter
sido mais prudente e garantido que você viesse comigo, evitando essa separação dolorosa.
Ultimamente fiz tudo que estava ao meu alcance e a boa notícia é que finalmente vou poder
trazer você para junto de mim. O chefe aqui achou que você é digno desta promoção. Eu nunca
duvidei disso, mas ele achava melhor eu estar bem preparada para poder eu mesma ir te buscar.
Por incrível que possa parecer, foram nossos méritos trabalhando em conjunto que me
garantiram essa regalia. Na verdade, se você estivesse sozinho, já teria garantido seu lugar aqui
há muito tempo. Sinto muito remorso por isso, pois sem você eu não estaria aqui e acabei vindo
primeiro. Finalmente posso me redimir dessa culpa e vou te buscar.
Olhando os arquivos pessoais nossos, vi que minha ficha era bem menor que a sua.
Eu matei somente uma senhora idosa, aquela que eu derrubei e acabou batendo a cabeça
na guia e ficando em coma por anos. A bolsa dela nem tinha tanta grana como pensávamos.
Você fez bem em ir atrás do marido dela e dar uns tiros nele. Ainda lembro do barato que
tivemos com o que compramos com aquela grana. Foi bom demais. Aquele casal de velhos
porcos devia ter mais dinheiro para que pudéssemos curtir por mais tempo. Com você aqui, tudo
será mais fácil.
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Devo confessar que não gostava muito quando você trazia aquelas meninas para casa e eu
tinha que convencê-las a ir para nossa cama e fazer tudo que você mandasse. Aqui sei que isso
não irá se repetir, mas temo que o chefe possa querer fazer com você o que você fazia com elas.
Ele sempre faz isso comigo e, perto dele, você pode até ser considerado um cavalheiro de tão
carinhoso.
Não me entenda mal, eu sempre gostei de uma pegada mais forte, mas muitas vezes o chefe
prefere usar o cabo de ferro do tridente em suas carícias mais íntimas. Sei que você nunca
gostou disso, mas precisamos fazer sacrifícios para se chegar ao lugar que merecemos.
Estou tão feliz de te trazer para cá, comigo, onde você sempre mereceu estar.
Não se assuste. O fogo daqui fez com que meus olhos vidrados e vermelhos derretessem e
escorressem pela minha face, você não precisará encará-los novamente como no momento em
que me estrangulou e tirou minha vida porque eu não roubei dinheiro suficiente e também não
quis participar daquela última festinha infantil que você tanto desejou.
Estou um pouco assustada, pois não sei como fazem para que retornemos àforma física,
mas será muito bom fazê-lo. Será somente o tempo suficiente para ir te buscar e trazer para cá,
para viver comigo eternamente, meu grande amor!
Tenho que encerrar por aqui. O cocheiro chegou e estou a caminho de ti. Chegarei a
qualquer momento!
Beijos ardentes daquela que muito o quer.
P.S.: Nesse instante você já deve estar ouvindo batidas repetidas e ensurdecedoras na porta
do seu quarto. Sou EU! Abra logo, mal posso esperar para te levar comigo!
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Registro dos meus Dias Passados em Isolamento

Vinícius Moder
Nova Mensagem
Para: Ela apareceu na janela...
Assunto: REGISTRO DOS MEUS DIAS PASSADOS EM ISOLAMENTO
Eu nunca tinha visto a neve, é bonito pra cacete, mas me faz acreditar que o inferno deve
ser feito de gelo. A gente se prepara psicologicamente, só que não faz ideia do quão frio pode ser.
Pelo menos o sistema de aquecimento tá funcionando, diferente da internet. Eu queria te
mandar um e-mail por dia, doutor, mas parece impossível conseguir alguém pra vir aqui
arrumar essa merda, então resolvi fazer um relato de tudo que passei até agora. Tenho um
notebook velho onde posso rascunhar esse texto, assim que puder vou te enviar.
Ela apareceu na janela...
Ainda perco o foco de vez em quando, desculpa, estou tentando melhorar. O problema é
que os remédios parecem estar perdendo o efeito. Eu não sabia se podia aumentar as doses, mas
aumentei mesmo assim. Tentei ligar e perguntar, mas celular nenhum tem sinal nesse fim de
mundo. Você disse pra eu vir pra cá pra espairecer, descansar, esquecer... mas tá difícil. Não
vou nem dizer que o lugar não é aconchegante, porque acender a lareira e beber vinho aqui me
deixa muito contente. Além disso, ver o sol iluminando a planície e caminhar no meio dos
pinheiros durante o dia me tranquiliza bastante. O problema é de noite. Os pesadelos voltaram,
doutor, ficam me atormentando. Todo aquele sangue...
Ela está me chamando...
Quero arrancar a cabeça dela, picar pedacinho por pedacinho... Sinto-me estranho agora,
não sei se vivo ou sonho. Não, é real, escrevo esse e-mail no mundo real. Sim, é o mundo real,
não tem sangue aqui. Nada de vermelho, tudo é branco. E preto, de noite... agora, agora tudo é
escuro. Fechei meus olhos, doutor, tem dois pontos vermelhos ali. Não parece sangue, mas me
assusta do mesmo jeito. Sei que já cumpri minha pena com a sociedade, sei que sou diferente e
tudo aquilo que você tentou me explicar umas mil vezes, mas... eu estou chorando. Não tem
ninguém pra me ajudar. Socorro, os pontos vermelhos são os olhos dela.
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Eu quero arrancar a cabeça dela...
Cobri a janela com uma toalha, agora posso continuar. Como eu disse antes, os sonhos me
incomodam. Todo aquele sangue me faz lembrar delas, doutor. Os gritos, as mordidas e
arranhões que elas me davam, os olhares vazios no final. Eu não queria lembrar disso, mas é
impossível. Eu já teria me entregado de novo, mas, por sorte, não tem outras pessoas por aqui.
Viver sozinho por um tempo foi uma decisão sábia, é por isso que confio em você, doutor, e
acredito que pode me ajudar. Quero muito que leia isso, mas a porcaria da internet não
funciona!!!
Ela está batendo na porta...
Perco o foco várias vezes, desculpe, mas eu já disse isso, eu acho. Meus sonhos fazem as
noites serem uma mistura de vermelho e negro, então, quando acordo, às vezes, todo aquele
branco me incomoda. Semana passada resolvi caçar. Tem veados por aqui, ou alces, ou cervos,
não sei a diferença. O cara que me aluga a cabana me deu uma espingarda, ele disse que era pro
caso de aparecerem lobos, mas eu ainda não vi nem ouvi nenhum. É ela, eles têm medo dela e
são espertos por isso... Mas eu estava falando da caça. Saí um dia de tarde. Levei um garrafa de
uísque, a espingarda e minha faca (aquela faca, sim, eu não me livrei dela, desculpa, é
importante pra mim). Não esperava encontrar um bambi, não de verdade, mas encontrei.
Abri a porta pra ela...
Foi semana passada que a vi a primeira vez. Branca como a neve, pele, cabelos, roupas,
exceto os olhos, esses são cor de sangue. Eu tinha avistado o veado no meio dos pinheiros.
Lembro que fui esperto, me aproximei com cautela e sem fazer barulho, mas o desgraçado devia
ter olhos na bunda, porque saiu correndo de qualquer jeito. Corri atrás dele, disposto a enfiar
um balaço no meio daqueles chifres. Você sabe que não gosto de armas de fogo, doutor, mas ele
era um animal, então acho que era válido. Armas de fogo são pra animais, facas são pra
pessoas. Alcancei ele, no fim das contas, mas ela o alcançou primeiro.
Ela me olha, fala...
Me concentrar é difícil agora, será que os remédios podem causar o efeito contrário? Bem, o
senhor pode responder isso, se puder ler isso algum dia. Olho pra ela de vez em quando
enquanto escrevo isso, está igual ao dia em que a conheci. Não, há algumas diferenças. Não tem
sangue escorrendo pela boca e pelo pescoço dela, manchando os cabelos e a roupa. Ela está toda
branca como a neve, exceto pelos olhos. A lâmpada acaba de piscar. Me encolhi todo, tudo que vi
foram as duas esferas escarlates miradas em minha direção. É horrível olhar, mas eu quero... É
estranho, como ela consegue ficar sem roupa nesse frio? Estou chorando, doutor, mas eu ria
agora há pouco. Merda! Não sei se ofereço um casaco ou se furo ela com a faca.
Fui até ela e segurei sua mão...
Sempre que fica muito frio ela vem, ou será que fica muito frio porque ela vem? Talvez eu
pergunte isso depois. Acabo de levantar e ir até a porta, onde segurei a mão dela. Não tive
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coragem de falar nada, foi como se minhas palavras ficassem presas na minha garganta. Já te
descrevi isso várias vezes, doutor. Você sabe, é como nas outras vezes. A mulher na rodoviária
foi a mesma coisa, com a do parque central também, com aquela eu estava tão nervoso que não
parava de suar... Mas não é isso que quero falar. Vou aproveitar que me sinto melhor agora pra
te falar mais a respeito dela. Não a vi só naquele dia. Ela aparece de noite, sempre que eu sonho.
Será que eu sonho por que ela aparece?
Ela está me chamando...
Acordei várias vezes por causa dos sonhos. Eu sempre acordo chorando, e fico bravo por
isso. Um marmanjo não devia chorar por causa de sonhos. Eu não devia ter medo, são os outros
que têm medo de mim... Não, você me disse que esse é um pensamento errado, e eu não quero
mais pensar isso, doutor. Vou tentar contar das outras vezes que a vi. Eu acordava por causa
dos sonhos e ia pra janela, observar a planície no escuro. Tudo era negro, então ela aparecia.
Um ponto branco, às vezes, ou um ponto vermelho, quando estava suja de sangue. Cada dia
estava mais próxima da casa. Talvez eu devesse ter medo disso, mas não tenho. Gosto de olhar
pra ela, há algo estranho no corpo dela, algo que me atrai.
Ela me disse pra deixar ela entrar...
A porta está aberta agora. Ela está parada ali, me olhando, não está vestindo nada e não
está suja de sangue. Voltei pra escrever isso antes de tomar uma decisão. Estou olhando pra
cabeça do veado, doutor, ela foi deixada na porta dessa cabana um dia. Pensei que pudesse ter
sido coisa dos tais lobos, mas acho que foi ela. Ela me viu naquele dia e ficou obcecada por mim,
assim como eu por ela. Acho que temos algum tipo de ligação, sabe? Algo espiritual, além da
carne. Sei que o senhor não é a favor desse tipo de ciência, sei que diz que nem é ciência, mas
eu gosto. Isso me acalma, explica o mundo pra mim. Devo deixar ela entrar? Se eu fizer isso não
sei se vou oferecer um casaco ou se vou cortar ela. Estou olhando pra faca agora, ela quer
sangue. E eu também. Abri um corte na palma da minha mão, doutor. Doeu, mas isso me fez
acordar, tenho que parar com essa sede de sangue, eu sei que é errada. Ela ainda está me
olhando, e é tão bonita. O corpo, o rosto, os cabelos, os olhos. Pode ser assustadora, mas bonita.
Convidei ela pra entrar...
Ela está vindo, doutor. Vou recebê-la agora, depois termino o e-mail. Sabe, já estou mais
calmo, acho que ela pode me ajudar. Os dentes são tão bonitos, como não tinha reparado neles
antes? Está olhando pra minha mão e sorrindo, acho que gostou da minha faca.
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Presença Sombria
Zulmênia do Vale
Minha cara irmã,
Não sei se devo relatar o que se passou comigo há umas quatro semanas, mas como
provavelmente você não me deixará em paz, lhe relatarei o ocorrido.
Numa fria manhã, como pode perceber, nesses últimos dias tem havido verdadeiros
temporais, deixando tudo meio mórbido e triste.
Estava eu sentada em num daqueles banquinhos perto bosque onde costumávamos
brincar. Lendo um dos livros de sua infinita lista de indicações, do qual não me recordo o título.
Apesar do frio que fazia naquele dia, o ambiente estava quieto e agradável, havia poucas
pessoas, pensando bem eu era a única pessoa ali, quer dizer eu e uma senhora que se
encontrava um pouco distante de mim. Que na maior parte do tempo ignoramos a existência
uma da outra.
Como deve se lembrar ainda continuo com minhas caminhadas, como sabe, gosto da
previsibilidade, pois são nesses momentos que consigo acalmar minha mente agitada e silenciar
os meus demônios, estranho, não é?! Essa palavra, demônios... como deve se lembrar sempre fui
atormentada por eles, não sei dizer com veracidade se são reais ou meros frutos de uma mente
fértil.
Então, essa era minha vida, caminhar em um lugar silencioso, sentar e ler. Uma existência
pacata e cheia de mesmice. A solidão daquele parque me proporcionava algumas horas de
tranquilidade.
Mas naquele dia não foi como nos demais, esse em especial foi demasiado estranho, pois a
senhora que se encontrava distante, se aproximava lentamente de mim, logo percebi que tinha
uma aparência pálida, estava descalça, tinha um perfume de jasmim e terra, um tanto peculiar.
Assim, sentou-se ao meu lado e por um longo tempo ficou imóvel sem proferir qualquer
cumprimento, apenas fixava o olhar no vazio a sua frente.
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Observei que sua aparência era intrínseca. No momento em que a olhava com atenção tive
uma nítida impressão de que seu peito não se mexia, não tinha os movimentos regulares de uma
respiração. Aquilo me assustou bastante devo confessar. Ainda assim, não pude desviar os
olhos.
Era deveras desconfortável aquela situação, ela tinha um magnetismo que me prendia a
ela, não tinha aquele calor humano que geralmente emana das pessoas, meramente uma
atmosfera fria. O desconforto foi ainda maior quando decidi que não queria manter-me ali. No
momento em que me levantava e tentava sair o mais depressa possível, senti uma enorme
pressão em meu braço esquerdo que me fez estremecer até os ossos. Sua mão era um bloco de
gelo, devido a esse ato inesperado não tive outra reação senão permanecer onde estava.
Com sua mão ainda cravada a meu pulso e olhando bem no fundo dos meus olhos, com
aqueles olhos cinzentos e sem brilho, ela finalmente, depois de um longo tempo, tenta dizer algo
e com muito esforço consegui entender o que dizia.
“Minha criança, pode me fazer companhia?” E, então da mesma forma abrupta com o qual
me impediu de me levantar, voltou a ficar em silencio e a comtemplar o vazio.
Permanecemos uma ao lado da outra por um longo tempo.
Não sei o que me ocorreu, já que rompi aquele longo silencio respondendo a sua pergunta.
Então eu disse:
“Se minha companhia é o que deseja, ficarei por mais um tempo”.
Ah... cara irmã! Como me arrependo dessas palavras. Ela voltou a me encarar, entretanto
dessa vez seu olhar não era vazio, era diabólico. Seu rosto inexpressivo foi tomado por uma
expressão assustadora. Era muito inquietante.
Reuni toda a coragem que restava e, tomando a mais séria expressão, lhe fiz várias
perguntas, porém nada surtiu efeito, pois tive como resposta um silêncio absoluto.
Vendo que não obteria respostas, me levantei o mais depressa possível, contudo não fui
impedida. Saí a passos apressados. Não sei o que me deu, juro para você, eu olhei para trás e a
vi em pé, sorrindo. Aquilo foi a gota d’água, sai à toda velocidade daquele lugar.
Cheguei em minha casa e tive uma sensação de segurança, achando que aquele terrível
episódio tinha ficado para trás. Tive muitos pesadelos naquela noite, em meus sonhos ela me
arrastava para um lugar frio e escuro onde com suas mãos frias e ossudas sufocava-me.
Na manhã seguinte, as sensações de desconforto continuaram e tive a impressão de que
alguém me observava. Deve estar imaginando que devo estar ficando louca, mas o que vi do
outro lado da janela realmente me deixou fora do meu juízo perfeito. Sim, exatamente. Ela se
encontrava parada como uma figura assustadora me olhando e sorrindo diabolicamente.
Achei que ainda me encontrava dormindo, porém não era esse o caso. Me encontrava muito
bem desperta. Ela havia me seguido? Essa era a pergunta que martelava e minha cabeça.
Transtornada, desci a toda velocidade as escadas do meu prédio, mas ao chegar à rua, ela não
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se encontrava mais ali. Um frio subiu por minha espinha ao avista-la dentro de minha casa a me
observar pela janela.
Minha doce irmã, acho que estou perdendo aos poucos a sanidade, me encontro no limiar
da loucura, pois desde aquela fria tarde nunca mais me encontro sozinha, a todos os lugares em
que me encontro, ela está lá me olhando diabolicamente com um sorriso torto e amarelo.
Se caso esta carta chegue a suas mãos peço que me ajude, pois não sei por quanto tempo
irei permanecer firme.
Atenciosamente,
Sua doce irmã.
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