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Prefácio 
Erik Thomazi 

 

“Quando se mudam os olhos que te enxergam,  

pode-se notar que o enxergar de si mesmo também se altera.” 

 

 
urante muito tempo havia uma força no planeta Terra que guiava a 

crença e a vontade dos seres humanos. Muitos a chamavam de 

Divino, outros de Deus, mas algo aconteceu e, aos poucos, é como 

se tudo regressasse a um estágio em que tudo se organiza em tentativas frustradas 

de que tudo acontece por uma razão lógica e certa.  

A loucura te domina nesse novo mundo. É preciso ter ciência e um pouco 

de raciocínio para perceber o que ainda existe no mundo.  

Para todo lugar que se olha, Ele está presente. Observando e orientando 

todos os passos existentes no mundo. Não há como escapar. Qualquer motivação 

para o bem é imediatamente murchada, seca e despedaça-se. 

É engraçado como as coisas mudam em nossas vidas. Ontem mesmo 

trabalhávamos para o pensamento comum e harmonia. Hoje, a harmonia é o caos 

e o pensamento comum é o quanto se pode destruir em um dia. 

Era muito bom poder saber que não se tinha um olhar punitivo e 

investigativo para tudo e todos. Não sei quando tudo mudou, mas sei que a 

mudança foi bem sutil. Pelo que conheço D’Ele, sei que é ardiloso, habilidoso e 

altamente destrutivo. 

D 
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Ao final dessas linhas, você, amigo leitor, provavelmente não me verá mais 

escrever ou dizer mais nada, afinal de contas, Ele me espreita e quando sabe que 

falamos Dele não se importa nenhum pouco em nos tirar de circulação por tempo 

definitivo. 

Se posso dizer mais alguma coisa sobre tudo que houve, é que tudo foi 

calmo demais e discreto demais. 

Presentes aqui, presentes ali, satisfações acolá; foi realmente muito bom no 

começo, mas parece que depois das conquistas tudo poderia ser realmente 

revelado. Todas as informações que se sabia a respeito não se sabia mais. 

 

♪Hoje a noite não tem luar♪ 

 

Não há mais luz, mesmo que seja um reflexo de outra que já existiu. Tudo 

é escuro, negro, triste, solitário e frio. A arrogância é vista como algo que importa 

mais que tudo e as psicopatias, quem não as tem, não é mais considerado normal.  

As dores da minha pouca existência já começam a surgir El Maligno me 

encontrou redigindo texto a respeito dele e não é mais por tanto tempo de viverei. 

Se não quer encontrar uma nova forma de pensar e nem mesmo um novo olhar 

na sua vida é melhor não continuar com essas páginas, mas já que chegou até 

aqui, entre, seja bem-vindo ao maligno. 

 

“El Maligno te observa, te encara e te invade 

como uma bactéria que surge do nada e finaliza com todo”! 

 

Que o espanto lhe assombre! 

Foi um prazer estar com você até aqui 
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DESIDÉRIO 
Carlos Asa 

 

 

mal é tão real quanto a própria existência do ser humano. Elimine-

se o elemento humano e o que teremos é um mundo livre do mal. 

Mortes? Elas sempre ocorrerão, mas por motivos naturais, instintivos ou 

catástrofes globais. Responsabilizar demônios, espíritos obsessores, fatores 

sobrenaturais, ou qualquer outro fator externo, é pura tentativa de alegar uma 

pseudoinocência, um estado que não se coaduna com nenhum conceito 

defendido pelos humanistas. 

Àqueles que acreditam num poder oculto que justifique a ocorrência do mal, 

sugiro um breve olhar sobre alguns fatos da recente história da humanidade. 

Sociedades tidas como pacatas, quando colocada em estado de beligerância, 

revelaram-se berços de monstros inimagináveis. Alguns alçados ao poder, outros 

apoiando estes. Não se observou ações sobrenaturais ou demoníacas nos casos, 

apenas expressões do caráter maligno inerente ao ser humano. 

Seja originado de uma mente distorcida, de um coração empedernido ou 

uma alma imbuída no mais permissivo desejo, o mal de manifesta sempre como 

efeito da ação humana; é de inteira responsabilidade do espírito humano. 

Dizem que se você quer saber como uma pessoa é, em sua intimidade, dê-

lhe o poder. Mas o poder não corrompe o ser humano, ele apenas lhe fornece 

condições para exercer sua real malevolência. Quer extrair a máscara, ou 

camadas da hipocrisia social? Fustigue o indivíduo ao extremo; humilhe-o com 

O 
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impiedade; lance-o na sarjeta da penúria e degradação; então, verá o monstro se 

manifestar. 

Desidério resistiu o quanto pôde ao assédio do mal. Comungou as verdades 

proclamadas no púlpito, vestiu o estandarte da justiça, reverenciou o bem, 

independente da realidade árdua que conheceu desde o berço. Tudo foi recebido 

como provação ou merecimento, em nenhum momento sublevou seus anseios 

em detrimento da paz. 

No entanto, Desidério é apenas um homem. 

Agora, olhando através da imensa janela de seu gabinete, ele se permite 

recordar os espinhos que o desviaram do caminho da retidão. O primeiro foi sutil, 

como um sopro tépido em um dia tempestuoso. 

Estava de serviço no palácio do governo. Aspirante à tenente, mantinha a 

postura exigida aos militares quando responsáveis pela segurança do governador. 

Corpo ereto, olhar perdido no vazio, os ouvidos cerrados à balburdia dominante, 

ele se mantinha impassível. Mas sua mente não acompanhava os sentidos do 

corpo; ela se abstraía inundando sua cabeça com perguntas nada aceitáveis. 

Enquanto o governador e seus convidados esbanjavam o lauto banquete, sua 

mente o levava até o pequeno apartamento que ocupava com sua família. Os 

filhos, eram dois garotos incontroláveis, sendo alimentados pelos produtos de 

uma cesta básica de categoria discutível, a mulher aguardando o momento, se é 

que ele viria, em que poderiam ter um jantar especial no modesto restaurante do 

bairro… 

Suspirou fundo algumas dezenas de vezes, mas conseguiu se controlar. A 

carestia alimentar era compensada pela união e pelo amor que tinham em seus 

corações; este espinho foi sublimado. 

Antes que o segundo espinho, aquele que fez verter o fel em sua alma, fosse 

cravado sem dó, a mídia, que ele sempre considerou oportunista e nunca isenta 

de compromissos sórdidos, divulgava os primeiros indícios das falcatruas 

cometidas pelo governador; o homem que ele era obrigado, pelo protocolo de 

seu cargo, a proteger. 

Festas abundantes, viagens dispendiosas, compras exageradas, desvio de 

verbas, ilicitudes das mais incabíveis… e ele? Ele se manteve firme, seguro de 

que tudo estava certo, como estava… ao menos até chegar em sua casa e 

encontrar seu caçula ardendo em febre. 

Desesperado, ele correu até o hospital do bairro, horas de espera e nada de 

atendimento. Rodou a noite atrás de socorro, mas os hospitais estavam lotados 

ou não tinham o especialista que o caso requeria. Já amanhecia quando ele 

conseguiu que o filho fosse atendido na triagem de um hospital quilômetros 

longe de casa. Quando estava mais tranquilo, veio a informação de que o médico 

não poderia atender o menino porque socorristas haviam trazido dois bandidos 

baleados em um tiroteio. 
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Sim, este espinho ele sentiu varar sua determinação. Assim que o corpo 

inanimado do filho desapareceu nas entranhas da terra, ele se deu conta da 

crueldade da vida… não, não da vida, mas do homem… 

Inteligente o bastante para saber que enveredar pelo crime não traria 

benefício algum, ele procurou o meio que acreditava ser o mais promiscuo de 

todos; buscou refúgio nas falanges políticas. Enquanto aprendia os atalhos 

utilizados pelos desprovidos de caráter, lançava mão de expediente subversivo; 

espalhava panfletos conclamando os desgraçados a se levantarem contra aqueles 

que os oprimia. 

Como está registrado em uma canção famosa, “Ehh vida de gado, povo 

marcado…”; marcado e destituído do saber; não do saber intelectivo que se 

ensina, ou se deveria ensinar, nas escolas, mas sim do saber ser a força que 

mantém as benesses daqueles que o explora e o condena a uma existência de 

provações, dor e morte. 

Através da odiada mídia, ele divulgou mensagens de incentivo ao ódio; não 

abertamente, isto feria o decoro, mais certo seria dizer a hipocrisia, da sociedade. 

Instruído no exercício de acomodar as letras segundo seus anseios, soube adornar 

as pautas revestidas de rancor com os tons opacos da indignação e da defesa da 

minoria que sofria em silêncio. 

O politicamente incorreto, indecente e imoral, utilizando as linhas do 

politicamente correto para se estabelecer como via alternativa. Aos olhos do 

deserdado pela vida, ele passou a representar a luz no fim do túnel. 

Desidério, o oficial ciente de suas responsabilidades, naufragando nas águas 

turvas da concupiscência humana. Desidério, o pai amoroso e presente, 

sucumbindo à agonia do luto semeado na alma. Desidério, o homem imperfeito, 

sufocado pelas imundices que era obrigado a engolir. Desidério, quem era 

Desidério? Ninguém! Um nada! 

Ao menos até ser vergastado pela crueldade impiedosa da vida… ou, 

quando ele se tornou mais ilustre, até ser ungido pela destra justiceira do destino. 

Aclamado por aqueles que se sentiam preteridos pelo poder, ele soube 

escalar os degraus que compunham a escadaria construída por sua determinação. 

A esposa e o outro filho se perderam durante a escalada, mas agora ele não tinha 

mais espaço em si, para chorar as perdas; o tempo era de colher a semeadura. 

O limite entre o pandemônio incentivado e mantido sob controle e o caos 

absoluto quase foi transposto. As vozes se elevaram, as mãos se fecharam em 

desafio, os olhos se injetaram de cólera, os corações se inflaram de fúria… então 

as urnas o consagraram. Desidério o homem! 

Mas tudo isto ficou para trás… perdido em um tempo mitológico… 

Sentado sobre a confortável poltrona governamental, ele não se sentia um 

mero presidente eleito pelo povo para governar pelo povo, não, ele conseguiu ir 

além; a poltrona não era apenas o assento do presidente, era seu trono… 

Desidério era o rei, imperador, ditador… senhor do povo! 
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A alma ciosa com o direito alheio, cobriu-se de coloração carmesim. As 

mãos, antes límpidas e prontas a socorrer aqueles que o conhecessem, estavam 

tingidas pelo sangue dos antagonistas. O coração, que já planou ao sabor da 

liberdade, tornou-se prisioneiro da afronta e do flagelo. 

A amargura, em sua alma, estava temperada pela decepção. Enquanto 

ilibado representante da classe explorada pelos vilipendiadores, ele julgou que 

inverter a estrutura social traria justiça, mas quando parte dos deserdados 

assumiram posições elevadas, assistiu ao descalabro de suas convicções; aqueles 

que batiam no peito alegando serem miseráveis, injustiçados pelos poderosos, 

não ansiavam justiça; ambicionavam o poder. Não destratavam a nata por terem 

tudo, invejavam e desejavam ocupar esta posição, apenas para poderem usufruir 

das benesses do posto. 

O salão presidencial estava vazio. Aquele momento era apenas dele. 

Enquanto se perdia em suas reminiscências, o tempo avançava, o cerimonial 

seguia sua vontade. A multidão que o aguardava não passava de gado, gente sem 

importância, peões em seu jogo de domínio sobre aqueles que o haviam 

destruído. 

— Senhor! 

O chamado não o despertou. A hora seguia sua ordem, que o povo esperasse 

ele saborear o triunfo pessoal. 

— Senhor! 

Desta vez o timbre foi mais incisivo. Ele decidiu levantar a cabeça e mirar 

o infeliz que o incomodava. 

— As tropas estão esperando pelo pronunciamento do presidente. 

As tropas! Quando ele ainda era um mero aspirante ao oficialato, os 

militares enfrentavam as acusações dos revanchistas. Ele não viveu a época 

designada de ditadura, mas tinha seus princípios, e eles lhe diziam que a história 

não era contada com imparcialidade. Agora as tropas refletem o orgulho que se 

espera daqueles que defendem o predomínio da moral. 

Ao deixar o salão, o alarido externo o fez sorrir. A multidão entoava hinos 

marciais, bradavam palavras de ordem, agitavam bandeiras do país e flâmulas 

com sua efígie circundada por palavras massivamente difundidas e enraizadas 

nas almas daqueles desditosos. 

Assim que seu olhar pousou sobre o cenário que cobria a esplanada, viu-se 

perguntando onde e quando aquela cena já tivera lugar? Sim, ele sabia, a história 

registrava muitos momentos quando um homem foi ungido pelo povo, fazendo 

a diferença e se tornando unanimidade entre os seus. A continuidade dos fatos 

não chegou a sua consciência. Ele estava acima das misérias terrenas. 

Foi assim, em seu momento de glória, no auge da vida, quando todos se 

curvavam diante dele, que Desidério conheceu o pior sentido do ditado “morrer 

na praia”. 

O fogo o atingiu no peito. Mas antes do ardor, ele sentiu o impacto de um 

bólido insignificante; um projétil frio e certeiro. O pequeno objeto atravessou a 
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impoluta veste, rasgou a derme robusta, rompeu os músculos vigorosos, penetrou 

pelo espaço entre os ossos, circundou as veias e vasos, vazou algumas 

membranas até colidir com violência contra o órgão cardiomuscular. 

Os olhos ainda tiveram tempo para testemunhar o início do caos. A turba se 

elevou inflamada. As tropas avançaram sobre o povo, as vozes deixaram de 

entoar hinos e frases prontas, partindo para a blasfêmia e as ofensas. As bandeiras 

assumiram a condição de armas, os presentes se dividiram entre agressores e 

agredidos. 

Os dias seguintes foram permeados pela beligerância. Mesmo orgulhosos 

de terem sido elevados à categoria que se julgavam merecedores, os militares 

não conseguiram conter as divergências. Muitos grupos se arvoravam no direito 

de assumir a vacância presidencial. 

O estopim para o conflito, a motivação para o fomento da guerra civil. A 

história mostrava passagens de estado beligerante, mas o último já estava 

desbotado pela ação do tempo, mas depois da tempestade que se iniciava, 

qualquer registro bélico seria visto como mero desentendimento. 

Mas nada disto Desidério pôde testemunhar. 

Inerte sobre uma laje fria, seu corpo foi esquecido. Autopsia? Legistas? 

Apuração sobre a causa da morte? Investigação para saber quem foi o autor do 

disparo? Nada foi executado. A humanidade seguia o curso que ele tanto desejou 

evitar. Mesmo que tenha usado do mal para tentar impor o bem, ele se julgava 

um escolhido celeste. 

Não que acreditasse na existência de um criador onipotente, mas sempre 

prezou pela supremacia da ordem. Agora que seu corpo não passa de repasto 

para os organismos que invadem o quarto onde repousa, Desidério se tornou 

apenas sombra do mal que vingou por suas mãos. Quando a tempestade passar, 

talvez nem mesmo a história tenha espaço para registrar sua passagem pelo 

poder. 

Mas ao menos ele conseguiu expor a verdade, as máscaras caíram e o 

homem se mostrou como é, um ser odiento e submisso ao mal! 
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VAMPIRO 
Carlos Moraes 

 

 

a peça teatral de Shakespeare, “HAMLET” (de 1601), em 

determinado trecho é dita a seguinte frase pelo príncipe Hamlet ao 

seu irmão Horácio: 

“There are more things in heaven and Earth, Horatio than are dreamt of in 

your philosophy: 

(Há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua 

filosofia).” 

 

Até hoje vem sendo empregada como solução para qualquer fenômeno que 

aconteça e para o qual não exista explicação lógica, isto é: sempre que 

combinarmos duas partes de Hidrogênio = H com uma parte de Oxigênio = O e 

pela combinação passarmos uma corrente elétrica, teremos como resultado a 

Água = H2O. Isto é um fenômeno lógico, porque sempre que o repetirmos nas 

mesmas condições o resultado será o esperado. 

No mundo material a maioria dos fenômenos conhecidos é lógica, 

entretanto, não é verdadeiro no mundo imaterial. Nele a maioria dos fenômenos 

não apresentam explicação lógica e alguns do mundo material também ficam 

sem uma explicação plausível. As energias que nos envolvem são muitas: 

radiações eletromagnéticas, irradiações solares, energias emitidas pelo nosso 

pensamento, quer sejam boas, isto é, positivas, quer sejam malignas, isto é, 

N 
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negativas. Na idade média ocorreu uma perseguição enorme às bruxas, vampiros, 

lobisomens e outras entidades malignas. Exorcismos ocorriam com frequência 

para expulsar os maus espíritos, muitas vezes uma ação iniciada no plano 

material no ser humano pode redundar em fenômenos para os quais ainda não 

encontramos explicação convincente.  

 

 

 

 

 

 

Numa cidade do interior, Expedito, com 21 anos, vinha caminhando em 

campo aberto quando um enorme temporal teve início. Expedito começou a 

correr, a procura de uma árvore frondosa ou mesmo alguma irregularidade no 

terreno que servisse como proteção. Tinha percorrido uma distância de 

aproximadamente 50 metros quando de repente uma descarga elétrica muito 

forte, um raio, irrompeu do céu a terra.  

O raio tocou no chão 20 metros à frente de Expedito, porém irradiou, em 

círculos, descargas elétricas sobre a superfície da terra e uma destas descargas 

atingiu Expedito. 

A ação da enorme corrente elétrica sobre Expedito causou um violento 

tremor em seu corpo inteiro. O sangue ferveu e começou a sair de seu corpo pelos 

olhos, narinas, ouvidos, boca e alguns poros nos membros superiores e inferiores, 

sem, entretanto, afetar a musculatura do coração e do pulmão que permaneceram 

funcionando, porém num ritmo quase imperceptível. O temporal parou do 

mesmo modo que tinha começado. Conhecidos que viram Expedito ser atingido 

pelo raio e cair ao chão, correram a socorrê-lo. Ele foi levado para um posto de 

saúde e os médicos começaram com os procedimentos para revivê-lo, porém ele 

não respondia aos estímulos. Devido à grande perda de sangue, decidiram por 

uma transfusão imediata de um grande volume de sangue. Bolsas com sangue 

foram aplicadas em um braço, enquanto no outro, doadores voluntários a 

executavam braço a braço. Porém os resultados esperados não estavam sendo 

obtidos. Após mais de duas horas de trabalho exaustivo, os médicos decidiram 

declará-lo como morto e, considerado o avançado da hora, deixaram o corpo na 

enfermaria para que as demais providências fossem adotadas no dia seguinte.  

Desligaram os aparelhos do corpo de Expedito e todos foram embora. Uma 

das bolsas de sangue utilizadas para transfusão, ao ser desconectada do braço de 

expedito, teve também o cateter de alimentação arrancado sem que a enfermeira 

notasse e na pressa para ir embora a mesma empurrou o cabide para colocação 

das bolsas de soro e sangue de modo que a bolsa de sangue que teve o 

alimentador arrancado ficou gotejando na boca aberta de Expedito. 

Expedito encontrava-se numa situação sui-generis, seu corpo material ainda 

estava com vida, num estágio tipo hibernação, ou vida em suspenso, seu espírito 
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atordoado ainda pelo choque violento estava afastado do seu corpo material, 

numa madorna, onde seres espirituais das trevas o rondavam com lembranças do 

passado e o gotejar de sangue humano em sua boca avivou as recordações. A 

energia maligna do ser astral induziu na mente de Expedito a doença material da 

hematomania. Uma sensação parecida com a vontade de beber água, mas 

diferente, mais intensa, que só é contornada com sangue humano.  

No dia seguinte, pela manhã, o enfermeiro levou um susto ao entrar na 

enfermaria. O corpo do dito “defunto” (Expedito) respirava normalmente com 

os olhos semicerrados e os aparelhos todos desligados. O enfermeiro se 

aproximou para auscultar o coração, quando ouviu um sussurro bem baixinho 

que dizia: “Tenho sede, muita sede”. O enfermeiro chamou toda a equipe, 

inclusive o médico, que estava assinando o atestado de óbito do defunto, que 

agora dizia ter sede. 

Expedito apresentava uma recuperação excepcional, tendo inclusive 

condições de receber alta. Na cidade todos comentavam sobre o acontecido e que 

se ele só poderia estar vivo por milagre. Voltou a trabalhar, mas a metamorfose 

iniciou pouco a pouco em seu corpo e em seu espírito. Começou a sentir-se mais 

forte, mais disposto, com uma visão aguçada, ao mesmo tempo em que sua sede 

por sangue aumentava. Sua mulher começou também a estranhar suas atitudes.  

Uma manhã, logo após lavar seu rosto, olhou para o espelho e notou que 

seus dentes caninos pareciam ter crescido. Começou a ter pesadelos nos quais 

ele era um vampiro que voava e matava pessoas pelo sangue. Começou a se 

alimentar com carne mais crua, sangrando, mas isso não estava diminuindo o seu 

desejo por sangue humano, quente, saindo do corpo da pessoa. Procurou ajuda 

com médicos, com amigos, mas todos diziam que isto era oriundo do stress que 

ele tinha sofrido no acidente do raio.  

Expedito começou a ficar preocupado de que alguma coisa pudesse 

acontecer com Helena, sua esposa. Comentou que seria melhor dormirem em 

quartos separados, mas ela não concordou. Começou então a dormir virado para 

a parede, para não ficar perto do pescoço de Helena, pois um amigo, alcoólatra, 

tinha lhe confessado que, para não beber, para vencer o desejo, a vontade 

incontrolável de sentir a bebida descendo por sua garganta, a garrafa teria que 

ficar a uma distância, do seu corpo, maior que o comprimento do braço. Sendo 

assim como ele iria dormir com o rosto colado no pescoço de Helena? A solução 

era virar para a parede. Helena não gostou. 

Sendo difícil admitir que estivesse se transformando num vampiro, em 

pleno século XXI, procurou ler toda a documentação disponível sobre vampiros, 

mas não descobriu como interromper o processo que tinha se iniciado com o raio.  

Andando pela rua, um dia, absorto em seus pensamentos, ouviu o barulho 

de uma briga, uma discussão em tom elevado, virou a cabeça para o local e viu 

um homem correndo em sua direção, com outro em perseguição. Ouviu um tiro 

e o homem que corria em sua direção abriu os braços quando o impacto do tiro 

o atingiu e se jogou contra Expedito, ao mesmo tempo em que uma golfada de 
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sangue saiu por sua boca atingindo o rosto de Expedito. O sangue fresco entrou 

por suas narinas e por sua boca. Expedito sentiu um tremor no corpo inteiro e 

não pode refrear o desejo de morder o pescoço do homem, já moribundo em seus 

braços, e beber o seu sangue. Uma grande metamorfose ocorreu e quando o que 

tinha dado o tiro chegou perto dele para verificar o acontecido, levou um susto 

enorme, ao ver o rosto de Expedito coberto de sangue, com os caninos compridos 

e afilados também sujos de sangue. Antes que pudesse fazer novamente uso da 

arma, Expedito agarrou sua mão virou seu braço obrigando-o a fazer o disparo 

contra a própria cabeça, simulando assim um suicídio. Expedito bebeu o sangue 

dos dois homens, mas não todo, para que não ocorressem problemas durante a 

autópsia.  

Compareceu à polícia na condição de testemunha esclarecendo o que tinha 

presenciado e tomou conhecimento também que ambos eram bandidos 

procurados pela polícia e que o motivo da briga talvez tenha sido por controle de 

pontos de distribuição de drogas. Expedito voltou a ler, com mais atenção, 

artigos sobre vampiros. Ao verificar que a maioria dos vampiros era oriunda da 

Europa, mais especificamente da Hungria e da Romênia, se lembrou de sua mãe 

ter falado alguma coisa sobre um antepassado com sobrenome ‘Constantinescu’ 

e que aqui no Brasil simplificaram para Constantino. Será que seu antepassado 

tinha sido um vampiro? 

Ele não se imaginava andando a noite pelas ruas agredindo pessoas para 

morder o pescoço. Tinha que haver uma solução mais prática para o problema. 

Até o momento ele tinha conseguido conviver sem sentir a necessidade de 

morder o pescoço de Helena, mas se ele estivesse passando por um período de 

abstinência grande, o que aconteceria? Como lidar com isso? A resposta 

apareceu nos noticiários da TV. O índice de pessoas mortas em São Paulo estava 

muito grande. O necrotério do Instituto Médico Legal estava ficando lotado até 

os corpos serem liberados para as Universidades ou para serem enterrados. 

Expedito pensou “Não deve ser muito difícil conseguir uma vaga nesse tipo de 

emprego”.  

Convencer Helena a ir para a cidade grande – sonho da maioria das pessoas 

– não foi uma tarefa árdua. Expedito conseguiu o emprego e ficou como 

encarregado dos corpos que seriam enviados para as Universidades. Assim ele 

conseguia um suprimento constante para as suas necessidades, faltava apenas 

resolver a situação de Helena. Ele sabia que explicar a sua condição e convencê-

la a aceitar e conviver com isso seria muito difícil, praticamente impossível. 

Decidiu com base em tudo que tinha lido, transformá-la em vampiro. Se não 

conseguisse ou se a mágica não funcionasse como previsto, ele se suicidaria, pois 

a amava demais para perdê-la. 

Uma noite, Expedito falou para Helena: 

– Meu bem hoje, eu vou começar beijando os seus pés e irei subindo bem 

devagar até alcançar o seu pescoço.  

Assim foi dito, assim foi feito. 
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Helena estava ainda sob os efeitos de um orgasmo múltiplo, prolongado, 

nem sentiu quando os caninos de Expedito alcançaram sua jugular. 
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CAXAMBUGEIST 
Deiby Mendes Junior 

 

 

uitas vezes minha mãe duvidou dela, mas minha avó Laura não 

mentia. Disse que havia cães que falavam “mamãe”, vegetais de 

mais de dois metros, meninos com pele de sapo, e tudo isto era 

real. Não parecia real quando ela disse, mas acabei por ver cada um destes 

prodígios e convenci-me de que tudo isto existe. Duvidei dela quando disse que 

o cantor Roberto Carlos perdera parte de uma perna na infância, e, novamente, o 

tempo me provou que ela dissera a verdade. 

É por isso que guardo o que agora passarei a narrar e que por ela me foi 

relatado.  

Aconteceu em Petrópolis, no bairro do Caxambu, em algum ano da década 

de 1930. Minha vó Laura e sua irmã Lurdes tinham cerca de 10 anos. Foram 

escaladas para comprar alguns biscoitos e bolos que sua mãe planejava servir às 

visitas esperadas para mais tarde. Era uma sexta-feira de inverno, e a escuridão 

já se anunciava. Nem por isso se esquivaram as meninas da tarefa.  

Foram descendo a longa ladeira com a qual as duas estavam mais do que 

acostumadas. Sempre moraram ali, conheciam cada pedra do calçamento e cada 

uma das poucas casas da rua. Nenhuma árvore das muitas que ladeavam a estrada 

lhes era estranha. Nem mesmo a densa neblina — tão típica dos invernos daquela 

cidade serrana e que naquele dia estava especialmente encorpada, a ponto de 

restringir o alcance da visão a poucos metros — era capaz de atrapalhar o curso 

M 
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das meninas. Quando chegaram à venda, perceberam que a noite já descera de 

todo.  

Ao entrarem no pequeno comércio encontraram-no ocupado por apenas 

uma pessoa; nenhum cliente, apenas um velho senhor atrás do balcão fazendo a 

função de vendedor. Isto para as meninas foi uma surpresa, quem sempre as 

atendera ali fora a filha dele, uma senhora com quem tinham total familiaridade, 

já com aquele senhor nunca tinham trocado palavra. Conheciam-no de vista, e 

pouco. Intimidadas pelo olhar do velho, que as fitou com expressão inescrutável, 

cessaram a conversa que travavam pelo caminho. Como o velho continuasse a 

encará-las sem nada dizer, Lurdes, rompendo o silêncio, tomou a iniciativa de 

pedir o que queriam. 

Receberam os produtos. Lurdes pediu para o senhor marcar a compra na 

conta de sua mãe. Ele perguntou o nome da mãe da menina, achou a conta na 

caderneta e fez a marcação. Quando as duas se preparavam para sair, o velho 

fitou-as novamente com a mesma expressão indecifrável de antes e interrogou-

as: “Vocês não têm medo de andar sozinhas por aí, à noite?” 

 Se tivessem respondido com sinceridade teriam dito que até aquele instante 

não, mas que depois daquela pergunta, começavam a ter. Sem esperar a resposta, 

o senhor continuou: “Com tanta notícia ruim que se ouve hoje em dia, é perigoso, 

há tanta maldade...” Incomodada, Laura, pegou a irmã mais velha pela mão e 

puxou-a em direção à porta. 

Saíram e começaram a subir a ladeira que as levara até ali. Logo se 

afastaram da luz da venda e, imersas na escuridão, refletiam em silêncio sobre 

as palavras do velho. A que perigos ele se referia? Pelo jeito que as olhava, talvez 

o perigo fosse ele mesmo. O clima alegre da vinda não mais existia. Caminhavam 

agora em silêncio. Notaram algo diferente, a vegetação, antes quieta, mexia-se 

de forma inusual, ouvia-se um chiado surdo, um murmuro grave, um gemido 

vindo de todo e nenhum lugar. Entreolharam-se e leram nos olhos uma da outra, 

um temor crescente. Aceleraram a marcha ladeira acima, penetrando cada vez 

mais no breu da noite. 

Avançam ainda alguns metros até que Lurdes se detém. Laura ainda dá mais 

um ou dois passos até perceber e interrompe-se também, olha para trás e vê a 

irmã apontando para cima e para a esquerda. Esta diz: “Olhe ali, tá vendo?” Laura 

virou-se para a direção a que apontava a irmã e viu, mais adiante mais alto na 

subida, ao lado esquerdo da estrada, um fulgor proteiforme.  

Minha avó contava que neste momento sentiu atravessar-lhe as tripas um 

raio tão gelado quanto quente, e que não pôde responder à pergunta.  

Correram como bois em disparada na direção contrária, de volta para a 

venda, mas não conseguiram manter-se nesse estado puramente instintivo por 

muito tempo, pois viram-se impedidas pela criatura que de chofre se 

materializara bem à frente delas, fechando-lhes a passagem. O mesmo vulto 

branco, parecia muito maior agora e dispunha-se no meio da rua, um paradoxo, 
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algo enorme flutuando no ar como uma fumaça, mas com o peso de um leão nos 

ombros de cada uma das meninas.  

Como ratos perseguidos por um gato que preferisse brincar com as presas a 

comê-las, as duas fugiam, abalando; ora ladeira acima, ora abaixo. A cada 

esforço, a cada distância vencida, lá estava o vulto branco a desafiá-las. Sentiam 

um calor que lhes atravessava, como se aquilo as transpassasse, colocando-se 

sempre à frente delas por mais que mudassem o sentido da rota de fuga.   

Olharam para o alto, e o céu noturno, normalmente coberto de estrelas, 

cobria-se neste momento de nuvens prateadas, mas não eram nuvens, eram parte 

de um ser que parecia inteligente e dono de vontade própria, como um deus Éolo 

que soprasse um vapor quente totalmente improvável naquela noite fria. 

No meio da ladeira ficava a casa de seu Arlindo, nenhuma das duas meninas 

simpatizava-lhe muito, não era um velho bonachão. Pelo contrário, era um 

homem temido, tinha arma de fogo e não gostava de vizinhos, se parassem em 

frente à sua casa por muito tempo, o velho já pegava a espingarda.  

E nesse dia não foi diferente, ao ver as meninas correndo por sua 

propriedade adentro, o velho já pegou a arma. Ouviu o confuso relato daquelas 

sobre espíritos e fantasmas, não entendeu nada e não perdeu a convicção de que 

se tratava de algo que poderia resolver a tiros. Com a espingarda carregada, saiu 

pelo terreno tentando lobrigar em meio a escuridão e a neblina o tal perseguidor 

de crianças. Julgando ter encontrado um alvo, disparou cargas e mais cargas de 

munição. A esposa de seu Arlindo olhou na direção em que este atirava e viu 

também a tal criatura. O espírito alvejado por tiros não se abalou, flamulava 

impávido como que a debochar dos esforços do velho que, ao ficar sem munição, 

recolheu-se em casa vencido. Mais tarde, a esposa de seu Arlindo acompanhou 

as meninas até casa delas, onde a mãe aguardava-lhes ansiosa a volta, a essa 

altura, já bastante preocupada com o atraso. 

No dia seguinte tudo isto pareceria piada, não fosse o fato de seu Arlindo 

não ter acordado. 

No funeral, proibiram as meninas de mencionar o ocorrido. Parecia absurdo 

demais, era mais natural atribuir a morte à idade. A mãe das meninas, minha 

bisavó, explicou-lhes que o que elas viram fora a Morte que viera buscar seu 

Arlindo. Minha avó percebeu que isso fazia sentido. Em vez de dirigir-se 

diretamente à casa de seu Arlindo, a Morte fora até a venda onde elas estiveram, 

pois os dois velhos eram realmente bem parecidos. a Morte se confundira. Por 

puro acaso cruzaram-lhe o caminho até a casa de seu Arlindo mais acima, onde, 

ainda que sobre o embaraço de uma reação armada, a Morte cumpriu seu penoso 

ofício levando seu Arlindo para sua última jornada.  
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O santo exorcismo 
Guilherme Shrago 

Baseado em fatos reais. 

 

 Santo Padre proclamou as bênçãos finais, encerrando a missa de 

Pentecostes na Praça de São Pedro. A imensidão de fiéis amava o 

novo Papa. Sua simplicidade franciscana e a franqueza com que 

emitia opiniões sobre temas sensíveis à doutrina da milenar religião era uma 

raridade, trazendo mais frescor que polêmicas, algo necessário para renovar a fé 

das multidões. 

O homem tinha o carisma que a posição de líder exigia. 

Terminada a missa, o Papa tinha ainda uma etapa a cumprir antes de se 

recolher: doentes aguardavam por suas orações e bênçãos individuais, em uma 

fila triste e ao mesmo tempo, esperançosa. 

Francisco se aproximou do primeiro doente, pousou as mãos sobre sua 

cabeça e orou em voz baixa. Carinhosamente executou o sinal da cruz na testa 

do rapaz e o cumprimentou ao fim da benção. 

Dirigiu-se então ao segundo doente, um menino de não mais que doze anos 

de idade, que aparentava dormir tranquilamente. O menino estava acompanhado 

de um padre que se inclinou na direção do Papa, dirigindo-lhe a palavra antes 

que tocasse ao doente. Seguiu falando ao Santo Padre enquanto ele orava, 

quando aconteceu: 

O 
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O rosto do menino se contorceu em uma máscara de sofrimento e sua boca 

escancarada deixou passar um grito mudo, como se vomitasse o próprio 

demônio. 

Francisco soltou seu rosto sem realizar o sinal da benção e suas feições não 

conseguiram esconder o estarrecimento. O segurança recolheu um envelope das 

mãos do padre e o Santo Papa caminhou hesitante para a menina seguinte, ainda 

trêmulo, aparentando um cansaço repentino. 

 

 

 

 

Padre Oto me trouxe para casa. Segundo ele, tudo havia corrido bem e 

conseguiríamos ajuda. Eu não me lembrava de quase nada. Contou que conheci 

o Papa, mas só me lembro do homem mau. Quando acordei pela manhã já estava 

lá. Olhava-me de dentro do meu próprio olho. Era uma sensação esquisita. 

Chamou-me de porco e disse que iria acabar comigo. Morri de medo e não 

lembro como cheguei ao carro de papai.  

As coisas eram assim agora. Estava em um lugar e daqui a pouco em outro. 

Não sabia como acontecia. Certas vezes era como se não estivesse dentro de 

mim. Ouvia o homem mau na minha cabeça e daqui a pouco estava sozinho, ou 

pensava que estava. No fundo, acho que sei que ele continua lá, escondido nas 

sombras.  

Tenho machucados que não sei como surgiram. Meus braços estão 

arranhados como se houvesse me atracado com um gato e manchas roxas de 

apertões que não senti. Papai e mamãe estão sempre com os olhos vermelhos. 

Depois do carro, não lembro mais nada. Só de estar de volta em casa. Que 

bom que conseguimos ajuda, pois sinto muito medo desde o dia em que ele 

apareceu. 

 

 

 

 

Papai e mamãe brigaram novamente. Sempre brigavam quando papai 

chegava tarde. Acho que era por causa do demônio da garrafa. Mamãe dizia que 

era. Que ele ficava diferente. Ela ficava diferente também, toda manhã depois 

que brigavam. Calada, mal-humorada. Certas vezes parecia estar com medo. Eu 

também sentia medo. Não medo de papai, mas medo do escuro. Sentia que 

alguma coisa lá olhava pra mim. Acordava quando eles discutiam. Não podia 

acender a luz para que não ficassem ainda mais irritados, então tentava me 

encolher na cama e dormir novamente. Era muito difícil. O escuro olhava pra 

mim. 
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Mamãe brigou comigo por ter feito xixi na cama. Estava naquelas manhãs 

irritadas e aparentemente meu xixi era algo absurdo para uma criança da minha 

idade. Senti vergonha.  

Não quis contar, mas foi culpa do homem mau.  

Estava na cama, fingindo que não estavam discutindo, quando a bolinha de 

tênis rolou de dentro do armário. Tinha certeza de que o armário estava fechado, 

mas veio lá de dentro. Parou embaixo da minha cama. Apertei os olhos o quanto 

pude e me enrolei na coberta, mas não parava de quicar. Fazia um barulho seco 

quando batia no estrado de madeira, e eu precisaria fazer alguma coisa ou 

chamaria a atenção dos meus pais. Era tudo que não queria, mas precisava parar 

a bolinha. 

Tentei me convencer de que estava tudo bem. 

Só precisava pegar a bolinha. 

Lentamente retirei a coberta de cima do corpo, senti meus pés descobertos 

como iscas e me apavorava a ideia de colocá-los no chão.  

Talvez não precisasse descer da cama.  

As batidas da bolinha estavam mais próximas do canto inferior direito e 

pensei que poderia inclinar meus braços por ali e pegá-la no ar. Tentei, enfiando 

minha mão sem olhar, mas não consegui pegá-la.  

Deixei que metade do meu corpo deslizasse para baixo, até que minha 

cabeça alcançou o escuro que se escondia sob a cama. O barulho da bolinha 

cessou.  

Ele estava lá, diante dos meus olhos assustados, segurando a bolinha e 

oferecendo-a para mim. Seus olhos vermelhos como sangue olhavam dentro dos 

meus. Seu sorriso venenoso congelou meu corpo e não tive outra reação que não 

tremer como no inverno e descarregar minha bexiga sobre o lençol da cama. 

Foi a primeira vez que o vi. Na segunda, ele me olharia através dos meus 

próprios olhos no espelho. 

 

 

 

 

Padre Oto conversava com meus pais na cozinha.  

Acho que falavam das suas discussões, pois ouvi o padre falando do 

demônio. Deveria ser o da garrafa, que possuía papai quando brigavam. Seria 

mesmo bom se o padre conseguisse livrar papai da garrafa.  

Eu não gostava das brigas. 

Hoje pela manhã aconteceu alguma coisa com Mimi, nossa gatinha de 

estimação. Ela não apareceu para tomar seu pires de leite e mamãe saiu para 

procurá-la. Retornou correndo e chamando por papai.  

Papai a abraçou e tentou acalmá-la, fazendo um esforço para entender o que 

dizia. Eu também não entendia nada. “Pedaços”, “pescoço” e “pregada na cruz” 
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eram palavras soltas que deixava escapar em meio a soluços compulsivos, como 

os que tenho, quando me mandam engolir o choro. 

Mamãe estava estranha.  

Talvez por isso Padre Oto os tenha levado para conversar. Escuto-o falar 

que o demônio tenta destruir a inocência. Talvez fosse mesmo o maldito da 

garrafa o culpado pelo desaparecimento da gata. 

 

 

 

 

Queriam falar comigo. Perguntaram como me sinto.  

Sinto-me bem, quando sei onde estou.  

Ultimamente não sei onde estou a maior parte do tempo.  

Desde que voltamos do encontro com o Papa que acho que passo a maior 

parte do tempo dormindo. Creio que me tornei "sonâmbulo", ou alguma coisa 

parecida. 

Apesar de dormir quase todo o tempo, me sinto cada vez mais cansado e 

fraco. Vejo meu corpo definhando junto com minhas forças. As calças caem 

quando ando, me forçando a segurá-las com as mãos. Minhas pernas e braços 

parecem gravetos sem folhas. Não me lembro da última vez em que comi, mas 

vez por outra acordo com gosto de vômito na boca.  

 

 

 

 

Vejo os olhos preocupados em torno da mesa.  

Queria dizer que está tudo bem, mas não tenho certeza. 

Quando durmo, sempre tenho pesadelos com o homem mau. Ele já não se 

esconde sob a cama, mas sim dentro de mim. Seus olhos vermelhos estão atrás 

dos meus próprios olhos, sedentos de sangue. Em meus pesadelos, ele me chama 

de porco e chama minha mãe de cadela vadia. Meu pai o olha com medo, 

enquanto ele o xinga de bêbado frouxo. Padre Oto já esteve em meus pesadelos 

também. Conversando com o homem mau em uma língua que não compreendo.  

Em meus pesadelos, o quarto é frio como uma geleira e vejo o ar que sai da 

minha boca como fumaça. Meus pulsos queimam atados por cordas grossas e 

certas vezes eu levito da cama, meu corpo leve como uma pluma, em outras 

amasso o colchão fazendo-o ranger, como se pesasse uma tonelada. 

Como um corpo tão leve como o meu pode pesar uma tonelada?  

Talvez seja o peso do homem mau dentro de mim. 

Não entendo como cabe dentro de mim, pois é muito maior que eu.  

E mais antigo. Me fala que existe a mais tempo do que existem os homens. 

Que este mundo já foi dele e que um dia voltará a ser. Diz que não mereço viver. 
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Que sou um merdinha inútil. Eu não acho que sou um merdinha, mas tenho medo 

de discutir com ele.  

Está cada vez mais forte e eu cada vez mais fraco.  

Sinto que em algum momento pode resolver me expulsar de mim mesmo. 

Tenho muito medo de que isto aconteça.  

Se eu sair de dentro de mim, para onde vou? 

 

 

 

 

Padre Oto e o outro padre mais velho entram no quarto e fecham a porta às 

suas costas.  Estão vestidos com roupas esquisitas e carregam livros grossos 

abertos em suas mãos. Repetem palavras naquela língua esquisita em que o 

homem mau conversou com Padre Oto em meus pesadelos.  

Eu quero sair daqui, mas tenho medo de não ter para onde ir. O homem mau 

me manda desaparecer e quer assumir o controle total do meu corpo. Os padres 

insistem para que não aceite suas ordens. Só o Senhor é nosso Deus. 

Querem que permaneça, apesar de doer muito.  

Não sei o que fazer. Sem saber por que, pergunto pelo Papa. 

Ele não teve coragem de vir? 

Dou uma risada de escárnio que não é minha. É do homem mau. Já não 

consigo mais ter tanta certeza quando sou eu e quando é ele quem fala.  

Estamos nos fundindo.  

Se me recuso a sair, ele quer me absorver. 

O padre velho atira uma água que queima minha pele como fogo. O homem 

mau recua e consigo tomar controle da minha boca. Peço ajuda e choro como 

criança. Chamo minha mãe. 

O homem mau retorna em seguida e chama minha mãe. Grita as atrocidades 

que quer fazer com ela e com sua boceta de cadela no cio, depois dispara uma 

gargalhada nojenta e se cala. 

Sinto a podridão em minha língua. 

 

 

 

 

Eu estava quase morto quando o padre insistiu para que não me entregasse. 

Deus me ama e sou mais forte que o demônio. 

Lembrei pela primeira vez das mãos do Papa em minha cabeça e novamente 

das ameaças pervertidas do homem mau à minha mãe. Não deixaria que nada 

daquilo acontecesse. 

Sabia que seria uma batalha de muitas horas.  
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O demônio ainda estava forte dentro de mim. As palavras do padre 

mostravam que não era uma batalha perdida, mas que precisaria da minha ajuda 

para vencê-la.  

Respirei fundo e entreguei minha alma ao padre e ao seu Deus.  

O homem mau viu no espelho o reflexo dos olhos que um dia foram só 

meus. 

Desta vez, quem temeu o que estava escondido por detrás do reflexo não fui 

eu. 

"EXORCISO IGITUR TE, CREATURA AERIS, PER 

PENTAGRAMMATON ET IN NOMINE TETRAGRAMMATON, IN 

QUIBUS SUNT VOLUNTAS FIRMA ET FIDE RECTA. AMEN." 
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O PREDADOR DA NOITE 
J.F. Dell 

 

 

ra o final da tarde a hora que ele mais apreciava, exceto pelo 

movimento nervoso dos carros passando e, por um ou outro 

motorista impaciente. Sentia-se “em casa”. Podia isolar-se daqueles ruídos 

pressionando o botão digital do vidro, enquanto seus dedos percorriam o painel 

a procura de uma música suave. Dirigiu-se para casa contornado o obelisco e 

observando o sol que se punha por sobre o monumento dos heróis. Estava bem. 

No apartamento, jogou a pasta de couro sobre o sofá e foi para o banheiro. 

O jornal estava onde o deixara, folheou algumas das páginas, procurou pelos 

anúncios dos bares. Um nome “Snack” chamou sua atenção: “... pequeno, 

confortável, preços e ambiente bons, um piano tocado por alguém que fora nome 

no passado”. Tirou a roupa olhou-se no espelho já embaçado pela ducha quente 

e fez pose, sorriu da própria imagem e entrou no chuveiro.  O tempo passou. 

O bar ficava num ponto afastado do centro. Local aconchegante e lugares 

nas mesas. Sentou-se num banco do bar. Pediu um whisky, a madeira polida 

refletiu seu rosto, gostou do que viu, costumava intitular-se “o predador da 

noite”. Puxou um cigarro que o barman prontamente acendeu. Foi nesse 

momento que a viu. Ela estava só, com os olhos voltados para o vermelho da 

bebida em seu copo. Vestido de veludo cinza, decotado, as linhas do colo 

suavemente desenhadas. Até onde ele podia ver belas pernas, os cabelos ladeados 

de brincos de esmeralda. Fixou-se nela, acreditava que, com o olhar, podia fazer 

E 
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as pessoas se virarem em sua direção. Prática de “Predador”. Ela moveu com 

suavidade o copo até os lábios, nesse momento apanhou os olhos dele, não sorriu, 

nem deu nenhum sinal.  

“Gosto disso! Está sozinha, ou tem um sujeito em algum lugar?  

Era linda. Sozinha? Uma sorte ou um problema?  

“Adoro problemas com aquelas pernas”. 

Sorriu saboreando o cigarro que estava no fim. Esperou e concluiu:  

“Está sozinha!” - Caminhou decidido até ela o copo de whisky tilintando 

suavemente no copo. Estava fazendo a sua abordagem a caminho da presa. “Vai 

predador!” 

–  Posso me sentar? - Disse ele sorrindo gentil. 

Ela ergueu os olhos e agiu com naturalidade, palavras suaves.  

–  Pode. 

–  Sozinha? - Ele perguntou antes de sentar-se. 

–  Até agora. - Ela sorriu suavemente os lábios carnudos lembravam uma 

atriz de cinema. 

Ele gostou daquilo. Sorte demais. 

–  Franz. – Ele estendeu a mão com formalidade. 

–  Jessica. – Os dedos dela eram delicados, mão macia e quente. 

– É a primeira vez que venho a este bar. -Ele iniciou a conversa. -Mas já 

estou gostando. 

–  Eu já estive aqui outras vezes. - Ela disse sorrindo. -É tranquilo, 

agradável. 

–  Casado? - Perguntou Jessica. 

–  Divorciado. - Respondeu surpreso com a forma direta como ela 

perguntou. – Você não gostaria de saber sobre isso. - Franz e preparou-se para 

uma longa conversa sobre relacionamentos passageiros, compromissos, relação 

de só uma noite, blá, blá, blá....  

Teria que passar por isso, era parte da caçada, deitar-se atrás da vegetação, 

afundar-se na lama até que alguma presa viesse matar a sede, observar horas até 

surgir o jantar e, então mergulhar para agarrá-lo....  

Franz já estava acostumado. Tinha um repertório de desculpas e frases bem-

humoradas que o desviavam dessas conversas, até a manhã seguinte.... Quando 

o dia amanhecia tinha vontade de atirá-las pela janela, como sempre acontecia 

com as outras, ou então as colocava num taxi e ai... 

Adeus! Nunca mais qualquer relação! Apenas bons e deliciosos momentos 

para lembrar. Isso era pouco? Pense no que se tem que aguentar a cada dia e verá 

que um pouco de diversão é nada, uma titica diante de tanta chatice. Uma mulher 

poder suportar dar uma transa se for legal e sobreviver a isso depois. Para Franz 

era o que acontecia. Nada de telefonemas, ou sentimentalismos. Prazer, prazer, 

prazer e.… esquecimento. Mas ela não fez mais nenhuma pergunta sobre 

relacionamentos. 

– Com certeza, não - ela completou – não gosto de passados. 
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“Ela parece não ser de muita conversa. Errei a presa?” - ele pensou. 

“Mas ela é tão gostosa... E depois... “não quero me casar com ela”... Nem 

toda caçada é fácil. Melhor.” - Ele conclui. 

– Trabalho com representações. 

–  Estudo de antropologia. – Ela sorriu novamente. 

– Conheço poucas antropólogas no momento, com você, exatamente...uma! 

- Os dois sorriram.  

“Bom começo” 

–  Um bom curso..., interessante. - Ela disse. 

–  Deve ser, me corrija se eu estiver errado, vocês estudam costumes dos 

homens? – Ele perguntou. 

–  Quase... Formas de viver, sociedade e até as crenças. - Ela fez uma pausa. 

- Não creio que seja um grande assunto para sexta-feira à noite num lugar como 

este. Fale sobre você. Ele reagiu surpreso.  

–  Claro! Trabalho com firmas, que passam o tempo todo tentando 

convencer os compradores que eles estão consumindo uma droga boa... 

–  Por que não são boas? - Ela interrompeu-o. 

– Provavelmente seus homens das cavernas tinham uma palavra mais 

apropriada para o que eu penso, os costumes mudaram pouco, mas continuamos 

devorando uns aos outros de outro modo, se você me entende? Ele disse e ela 

sorriu.  

“A caça está ficando imobilizada.” - Pensou, enquanto seus olhos 

dardejaram o decote dela. Fixou-se nos olhos dela.  

–  Por que antropologia? 

– Pode-se ir a lugares interessantes. Trabalho num pequeno museu, traduzo 

textos antigos.... É um lugar agradável, acho que você gostaria. - Ela respondeu. 

–... Muitas vezes fazemos descobertas que nem imaginamos.... Pode ser bem 

excitante. Muito excitante. 

 “Muito excitante” – as palavras reverberaram nos ouvidos dele. Estaria 

ouvindo o que deseja ouvir, pequenas aberturas que iam além do decote naquele 

corpo de jovem universitária. Quem sabe dezenove, vinte e um aninhos? Idades 

excitantes, cabalísticas para homens maduros, uma espécie de senha para iniciar 

uma conversa entre predadores:  

“Ela tinha uns vinte e um aninhos...”.  

Naquele momento predador maduro de 40 anos estava diante da presa 

jovem e apetitosa. 

–  Bem... - ele disse maravilhado com a suavidade de suas palavras -, nem 

todos encontram uma antropóloga tão bonita.  

Os olhos dele foram do rosto até se deter no decote dela, uma curva dos 

seios se insinuava convidativo, a pele clara e suave, jovem.  

“A juventude!” 
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Então, ele notou o enfeite pendendo no pescoço de Jessica. Os olhos dela 

seguiram os dele. Ela não se preocupou quando um dos mamilos rosados se 

insinuou levemente.  

“Está sem sutiã! Talvez esteja sem calcinhas.... Uau!”.  

Ela ergueu o objeto, uma sensação de desconforto passou por ele, quase um 

pressentimento. Por um momento pensou estar prestes a ter um daqueles arrepios 

que abalam o corpo, mas nada aconteceu. 

–  É raiz de tanis... muito antiga. - Ela disse. O objeto cintilava entre os dois 

próximos ao rosto dele. 

– Tem um cheiro forte. - Franz, torceu o nariz para ela. 

– Pode parecer desagradável, quando se sente pela primeira vez, com o 

tempo tornar-se agradável.... Isto tem séculos. Um amuleto afrodisíaco.  

“Afrodisíaco! Isso está ficando interessante” - uma conversa que 

caminhava sem muito esforço para cama e lençóis...Ele pensou e divertiu-se ao 

imaginar a noite que teria. Ela falou tão apaixonadamente sobre o poder 

afrodisíaco da raiz e como se sentia excitada, que Franz pensou ter encontrado 

uma dessas malucas que pulam sobre você, fumam, bebem e fazem de tudo. 

Imaginou uma louca nua por baixo da roupa transando no estacionamento, 

mordendo sua boca, gemendo e arranhando suas costas e um monte de outras 

coisas que você chega a ter medo, mas gosta. Teria caído nas mãos de uma 

ninfomaníaca?  

Por fim ela guardou o amuleto entre os seios, um mamilo projetou-se, mas 

Jessica não se importou. Franz investigou as outras mesas, porém o bar 

continuava estranhamente vazio. Somente o barman arriscara um olhar para o 

casal.   

“Espero não me apaixonar e pedi-la em casamento”. 

Divertiu-se imaginando como contaria os detalhes ao grupo dos predadores 

no próximo encontro. 

–  Ficou interessado? Ela quis saber. 

–  Invejoso... Gostaria de estar no lugar desse amuleto..., quero dizer aí. – 

Ele apontou os seios dela. Jessica sorriu, e Franz viu o quanto ela era linda e 

sexy, era um milagre uma mulher assim estar “sobrando” num lugar como 

aquele. Ele resolveu manter a conversa:  

–  Claro que estou interessado. Continue.  

Jessica tornou a pegar o amuleto e colocá-lo entre os dois. Franz não se 

importou porque ela se descuidou em se proteger ao debruçar-se com o amuleto 

próximo do rosto dele, deixou os seios totalmente a mostra.  

“Intencional? Bom!”  

A roupa dela era negra, porem transparente, uma gaze fina que deslizava 

por sua pele, imaginou-a nua. Franz começou a ter uma ereção, porém, quando 

ela manteve o amuleto entre os dois. Uma sensação de déjà vu passou por sua 

cabeça.  

“Bobagem!”  
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Ele queria mudar de assunto, continuar com o jogo da sedução, das palavras 

de duplo sentido, espaço que ele dominava e encurralava suas presas...  

–  Funciona como aquelas pirâmides de energia? –Completou Franz 

surpreso consigo mesmo. 
–  Quase - respondeu Jessica. Olhou-o através do amuleto.  

– Tem origem em tempos remotos da existência do homem.... Talvez você não 

creia, mas, estas raízes eram guardadas pelas bruxas para fazer poções nos rituais 

demoníacos. Estou assustando você? - Perguntou. 
–  Só um pouco, enquanto o Diabo não vem com a conta. -Ele tossiu 

levemente na mão. 
–  Nas noites do sabá das bruxas, eram consumidas em grandes quantidades, talvez 

como plantas alucinógenas.... Confesso que acho tudo isso muito interessante. 
–  Será que eles servem isso aqui, puro ou com gelo? - Ele quis ser 

engraçado. “Mulheres adoram homens que as fazem rir”. No fundo estava mais 

atento às formas sob o vestido. “Drogas alucinantes. Chás de arruasca. Chás de 

peiote. Uma pouco de pós branco, umas cheiradas. Seja lá o que for essa noite 

vai ser um arraso! Tenha paciência”  

 –  Não creio.... - Ela riu com o comentário dele -, mas sempre se pode dar 

um jeito.... Sou boa em preparar drinks.... - As palavras dela perfumadas pela 

bebida. 

“Adoraria beber você, baby” - Pensou Franz. 

–  Adoraria ser sua cobaia - ele disse recolhendo os olhos do decote. – 

Aposto como você pode fazer muitas coisas especiais...  

Jessica mudara ao falar sobre o amuleto ou seria bebida?  Ele não se dera 

conta, mas uma dançarina nua com o corpo dourado em purpurina esticou as 

longas pernas no palco e a música cresceu. O ambiente estava mudado. Por um 

instante questionou-se se era o mesmo lugar. Não se lembrava de nenhum show 

erótico ou semelhante. De qualquer modo não era algo que se pudesse ignorar. 

Novamente sua cabeça concentrou-se em Jessica, com certeza ela conhecia o 

lugar e antropologia não era o que ela procurava ali. Seria uma garota de 

programa? Ele duvidou ela não se comportava como tal e em nenhum momento 

tiveram uma conversa “comercial”. Encarou-a, enquanto Jessica umedecia os 

lábios suavemente com a língua.      

Jessica olhou da dançarina para ela.  

– Ela é linda. Quer dançar? - Ele aceitou o convite. Ele disse um SIM 

silencioso.  

A stripper esticou-se lânguida pelo palco o corpo coleando com a música. 

Franz ficou excitado. Enlaçou Jessica. Ela estava quente e macia, suas curvas 

não eram obra do vestido e, sim, estava nua sob aquela roupa. Ele estava muito 

excitado o corpo dela encaixava-se no dele como uma peça de montar, suas coxas 

achando espaço entre as coxas dela. E como ela dançava! Girando o corpo, 

soltando os cabelos, os brincos brilhando, os lábios vermelhos, muito vermelhos, 

carnudos e oferecidos, sorrindo todo o tempo, os dentes perfeitos, a curvas. 
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“As benditas curvas!”.   

O quadril e seus movimentos faziam dela uma gueixa, uma indiana sedutora 

do Kama-sutra, movia-se de modo quase hipnótico.  

“Uma dança de acasalamento. Essa mulher é uma loucura!”  

Franz nem se dava conta da stripper no palco. Jessica ocupava cada espaço 

do lugar com beleza e volúpia. Ele tinha os olhos injetados a bebida estaria 

fazendo efeito. Ele apreciou sua presa, seus dedos indo e vindo pelas costas dela. 

A pele alva. Ela movia-se leve, as coxas dela tocando-o de modo provocante. Ele 

teve a ereção. Só então se deparou novamente com o objeto pendurado no 

pescoço. 
–  Isso machuca - disse e mergulhou o rosto nos cabelos dela. O odor da raiz 

incomodava-o.  
–  É só um amuleto. - Ela sussurrou no ouvido dele. – Dance! 

–  Você não me parece alguém que precise de um amuleto? – Disse ele 

roçando-lhe levemente o pescoço. 

–  Afrodisíaco, lembra? Relaxe...... - completou ela de olhos fechados.  

– Você é mesmo uma feiticeira? - Franz sussurrou no ouvido dela, cheio de 

desejos e muito excitado. Precisava trepar com aquela mulher. 

– Talvez, eu seja uma bruxinha... – Ela ronronou baixinho, colando-se ainda 

mais a ele. -Vou cozinhar você aqui no meu caldeirão.... Bem no meio das 

minhas coxas... - Ela disse e mordeu a orelha dele, depois afastou-se dançando e 

provocando-o.  

“Está dominada. É arrastar para a toca e devorar! ” - Pensou, enquanto a 

“stripper” escorregava para fora do palco. Ele parou um instante e então, beijou-

a com desejo, com fome, com desespero. Chegou a sentir medo, mas era tarde 

demais ela correspondia totalmente.   

“Apaixonado? ” 

O terceiro, talvez o quinto copo depois, o “Bum! ” 

Ela sorria maravilhosamente e iluminava a sala. Apertaram-se, cheiraram-

se até que o espaço não fosse mais suficiente para eles. 

–  Que tal um último drink especial? - Ele perguntou.  

Ela assentiu procurando sua boca e, com os olhos fechados, disse:  

–  Na minha ou na sua casa? - Arrastou-a com pressa para fora do bar. 

Jessica o deteve por um instante e lúcida perguntou:  

– Você quer mesmo que eu vá? 

– Claro! A menos que você tenha algum encantamento para fazer às três da 

manhã. Ainda mantem a sua bruxaria entre as coxas? - Ele levou a mão para o 

meio das pernas dela, sentiu-a quente e úmida, ela puxou os dedos dele e lambeu 

com olhar provocante aquilo o enlouqueceu. 

– Sim. Minha mágica está molhadinha... -Jessica mordeu os lábios dele.  

No carro, Jessica agarrou-se no pescoço dele, suas mãos delicadas 

rastrearam por entre as coxas de Franz, tocando-o, sentindo-o. Ele contraiu-se e 
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ofereceu-lhe a boca sedento. Ligou o carro e acelerou. Atravessaram a cidade 

ignorando os sinais.  

O apartamento nunca esteve tão grande, imenso! Quase uma distorção do 

espaço, quadros e mobília alongando-se e estreitando-se, tudo imerso numa 

gelatina, Franz pensou: “Bebi demais”.  

Ele teve um instante de lucidez para pensar na vizinha do andar de baixo 

cutucando o teto com a vassoura, depois dissolveu-se no caleidoscópio de luzes 

e cores que o apartamento se transformara. Seria aquela raiz? Tudo exalava 

aquele odor.   

“Alucinógena? Viajando, baby”.  

As palavras dançavam na cabeça de Franz: “Sabá...”; “orgias...”. Um 

torvelinho de ideias. Pouco importava, o “Predador da noite” estava novamente 

em ação. O vestido escorregou do corpo dela. Nus. A cabeça dele flutuava.     

Linda! Os braços, os gemidos, os seios, as coxas e então, estava dentro dela, 

úmida, quente, envolvendo-se, confundindo-se.    

 Como um imenso turbilhão e, como a quietude que deve seguir-se a 

explosão ele acordou no meio da noite. De costas para ela, apertou os olhos 

acomodando-os a luminosidade atrevida do relógio digital:    

“Duas horas!” - Estava nu sob as cobertas, o contato do cetim era suave, 

mas frio. Podia ouvi-la ressonar, não quis acordá-la. Continuavam um de costas 

para o outro. Precisava ir ao banheiro.  

“É urgente! Condição imperiosa” - disse a si mesmo. Estava enjoado, todo 

o quarto cheirava a tanis. Moveu-se com cuidado, mas ela moveu-se também e 

preguiçosamente passou a mão pela cintura dele. Ainda de costas sentiu a mão 

dela sobre ele. Aproveitando a luz do relógio, tateou pela mão dela, queria 

levantá-la um pouco e sair, precisava esvaziar a bexiga. O tato foi frio e pegajoso, 

uma pele seca, embora nunca tivesse tocado a pele de um lagarto sabia que seria 

assim se o fizesse. Um suor frio porejou de sua testa: “Ilusão pós-ressaca? ” - 

pensou.  

Mas não, além do tato havia o peso e o tamanho desproporcionais, era uma 

coisa disforme, quase uma... garra! Não teve coragem de tocá-la novamente. 

Alcançou o interruptor do abajur, uma luz tênue expôs a sua metade da cama. 

Com o canto dos olhos viu a mão dela...  

“Mão?!”. Beliscou o próprio rosto incrédulo. Aquela mão era verde, 

pegajosa, com a pele disposta em placas, havia escamas como as de um... réptil! 

As unhas da garra roçavam o cetim, fazendo um suave “zing” ao deslizar. Ele 

suava frio sob o lençol e podia sentir aquela coisa ao seu lado.  

“É preciso pensar... Pensar o quê? Porra! Feche os olhos, durma é um 

pesadelo no meio da noite”.  

 Com o pensamento indo e vindo prendeu a respiração e tentou esgueirar-

se para fora da cama. Se aquela tentasse abraçá-lo gritaria até explodir os 

pulmões. Sem perceber o horror dominara-o. A coisa ressonava.   

“E se ela acordar com o barulho da rua?”.   
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O coração martelando, a bexiga explodindo, o horror entorpecendo-o. Franz 

tentou mover-se ainda uma vez e a coisa descobriu os pés.   

“Pés?!”.  

Numa avaliação empírica, estimou o peso da criatura: uns duzentos quilos! 

O que ele teimava em chamar de pés, eram garras verdes com unhas de rapina. 

Lembrou-se do Monstro da lagoa negra e engoliu em seco. A coisa ao seu lado 

começara a mover-se a intervalos regulares.   

“Ela vai acordar!!”.   

Tinha que sair dali. Franz estava desesperado. Ele sentiu o colchão ceder e 

um rangido na cama.   

“Moveu-se!”  

A coisa moveu-se com ele, um bafo quente e pútrido chegou à sua nuca, 

seus cabelos eriçaram e o corpo arrepiou-se. Aquilo fora um bocejo! Decidido e 

com o corpo nu, ouvidos atentos, pôs-se pé-ante-pé.  

–  Franzzz... - a voz saiu grossa e sibilante às suas costas. Ele ficou rígido, 

gelado, não queria, não podia responder. - Foi marravilhosssoss... - Sibilou a 

coisa atrás dele. 

Não era sonho, a certeza veio com o toque frio daquela garra. Ele não pode 

conter-se e gritou horrorizado, mas as palavras saíram fracas como num 

pesadelo.   

–  Afas..., afaste-se de mim! - Disse sem ousar olhar na direção da voz. 

– Olhessss parra mimmm..., querridoshshsh... - A boca estava mais próxima 

ele podia sentir o hálito. 

–  Não! Ele gritou suplicante. -Vá embora por favor! 

O som dos lençóis de cetim afastando-se e escorrendo para o chão. A coisa 

estava saia da cama. Pela sombra que se projetou na parede, Franz avaliou seu 

tamanho e achou que aquilo não caberia no quarto. Ele continuava de costas sem 

coragem de encarar aquela coisa atrás dele. Ele correu na direção da porta, 

agarrou a maçaneta com as mãos úmidas de suor.  

“Trancada!  Quem trancara?”  

Uma gargalhada atravessou o ar atingindo-o como milhares de zarabatanas. 

O horror picando-o como agulhas finas, dor latejante que explodia a mente e 

estraçalhava os músculos. Com os olhos fechados e chorando, deixou-se 

escorregar pela porta até o chão, voltando a face para o monstro à sua frente. 

–  Shurpressa, babyshsh..., beije-meshshs... - Sibilou a criatura. Ele abriu os 

olhos a tempo de ver a coisa verde, escamosa de olhos vermelhos e injetados, a 

boca aberta, as presas brilhando e um fio espesso de saliva escorrendo dos lábios 

e podia jurar que ela sorria com satisfação.  

Na manhã seguinte a arrumadeira não conseguiu abrir a porta do quarto, 

algo ou alguma coisa estava encostada à porta por dentro. No interior, no meio 

de uma poça de urina e sangue, um corpo pálido e mutilado, um rosto com olhos 

vazios sem vida fitava cheios de horror alguma coisa que serviu de companhia a 

um homem solteiro o predador daquela noite.  
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liseu sabia dos mistérios que envolviam o Rio dos Murmúrios desde 

a infância. Histórias sempre circularam pelos aldeamentos das 

margens de que uma bruxa impiedosa assombrava aquelas águas, cuja única 

forma de atravessar nos meses de cheia era por meio de um tronco de árvore 

caído que ligava os dois lados. 

Ele cresceu ouvindo inúmeras versões daquele mito, mas quando 

questionava seus pais sobre a veracidade dos rumores, a única resposta obtida 

era um incômodo silêncio de ambos, como se tocar naquele tema fizesse a bruxa 

dos boatos surgir imediatamente na frente deles. 

De qualquer forma, consolidou-se no vilarejo dele uma versão daquela 

lenda, que afirmava a necessidade de amarrar um pequeno laço nos galhos das 

árvores perto da margem antes de atravessar o tronco do Rio dos Murmúrios. 

Aquele que não executasse tal ato, pagaria com o preço de sua vida, já que a 

maldição da bruxa fazia com que as pessoas que não obedecessem a esta regra 

se afogassem inevitavelmente naquelas águas violentas. 

Esta parecia a única explicação para os sons sussurrantes e gemidos que 

vinham do solo do Rio quando este se encontrava no período de seca, momento 

que as vítimas da bruxa possuíam para lamentar seu triste fim. 

E 
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Os anos foram se passando e vez ou outra alguém morria afogado tentando 

atravessar o mastro. As mortes eram sempre atribuídas ao desrespeito às 

diretrizes da bruxa. Eliseu era cético sobre toda aquela história, mas não 

conseguia negar a força implacável e mortal das águas daquele rio sobre aqueles 

que não seguiam as imposições da maldição. 

Ele já havia testemunhado com os próprios olhos, aos 13 anos de idade, a 

morte de Aurélio, um de seus amigos da juventude, que tentou cruzar o mastro 

do rio debochando dos inúmeros laços nas plantas da encosta. No meio da 

travessia, Aurélio escorregou e caiu na água, sem nunca mais ter voltado à 

superfície. Alguns dos amigos de Eliseu, que estavam presentes no local, 

juravam de pés juntos que um impulso invisível havia empurrado o menino para 

o rio. A memória de Eliseu não permitia toda essa certeza sobre o ocorrido. 

Quando ele tinha 15 anos, uma moça do vilarejo, chamada Sofia, tentava 

fugir de um javali selvagem, animal típico daquela região, e começou a percorrer 

o tronco sem nem lembrar que antes deveria ter amarrado o laço nos galhos das 

árvores. Ela não foi alcançada pelo javali, mas acabou sendo engolida pelo rio 

dos Murmúrios. 

Pouco depois de completar 17 anos, um dos vizinhos de Eliseu, o Senhor 

Almir, bebeu mais copos de cachaça que o recomendado e resolveu desafiar a 

lenda da região. Bêbado, tentou passar pelo tronco sem ter cumprido os 

mandamentos da suposta maldição. Resultado: foi parar no fundo do rio e não 

sobreviveu para desafiar qualquer outra coisa na vida. 

Estas eram somente algumas das várias histórias que Eliseu viu e ouviu 

acontecer. Ao longo de sua vida, percebeu que muitos de seus pesadelos noturnos 

ou pensamentos negativos estavam relacionados ao Rio dos Murmúrios. Mesmo 

com todas as suas dúvidas acerca da lenda, Eliseu tinha um receio enorme de 

afrontar a maldição. 

Os três meses de seca vinham como uma espécie de intervalo bem-vindo 

entre os períodos de afogamentos, visto que naquele lapso não era necessário 

amarrar laços nas árvores dos arredores e se aventurar sobre o tronco para 

atravessar o curso d’água. Era a ocasião em que todos conseguiam cruzar o 

espaço apenas caminhando sobre o fundo seco. No entanto, eram nestes mesmos 

três meses que se ouviam os constantes gemidos vindos do solo do rio, sons tão 

traumatizantes que muitas pessoas simplesmente evitavam chegar perto do local. 

Aos 20 anos de idade, Eliseu se envolveu com uma jovem do povoado e 

eles se apaixonaram. Clara era uma moça esperta, bem-humorada e belíssima. 

Ela o fazia esquecer que vivia em uma região marcada por tantos acontecimentos 

trágicos. Juntos, passaram a sonhar em deixar o vilarejo e viver bem longe da 

floresta, dos javalis, das lendas e do Rio dos Murmúrios. 

Certo dia, Clara anunciou que estava grávida e aquela notícia marcou o 

futuro deles como um casal. Eliseu começou a montar uma forma de reunir 

dinheiro o suficiente para que deixassem o vilarejo assim que o bebê nascesse. 
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Estava farto das histórias da bruxa que vivia nos bosques e não estava disposto 

a criar seu filho em uma área tão funesta. Era hora de seguir em frente. 

Alguns meses se passaram e ficou evidente que a gravidez de Clara não ia 

muito bem. Ela sentia algumas dores anormais em momentos específicos do dia, 

preocupando Eliseu. Ao pedir conselhos para algumas pessoas mais sábias do 

vilarejo, ele e Clara receberam a informação de que deveriam se consultar com 

um curandeiro, que vivia do outro lado do rio e era conhecido por ajudar muita 

gente com problemas de saúde. 

Os pais de Eliseu foram totalmente contra a ida deles até o homem sábio, 

receosos de que os métodos desconhecidos dele fossem piorar a gravidez da 

jovem. Influenciado pelo medo perpetrado por seus pais, Eliseu convenceu Clara 

de que não visitassem o curandeiro e que só fossem até ele depois que ela sentisse 

uma crise de dor mais séria. 

Em uma sombria tarde de inverno, quando Eliseu voltou de um pesado 

trabalho na lavoura, percebeu que havia algumas gotas de sangue espalhadas por 

sua casa. Clara não estava lá e ele logo deduziu que algo grave tinha acontecido. 

Depois de perguntar para alguns vizinhos se haviam avistado sua 

companheira, Eliseu foi avisado por alguns moleques de rua que ela havia 

entrado no bosque aproximadamente uma hora antes. Então ele correu para a 

floresta, seguindo na direção do Rio dos Murmúrios, pois sabia que Clara havia 

decidido encontrar o curandeiro. 

Ao se aproximar do infame mastro que conectava as bordas do rio, Eliseu 

ouviu a voz desesperada de sua amada. Ele chegou na encosta e a viu chorando 

do outro lado do curso d’água, caída na grama, com a mão sobre a barriga e uma 

terrível expressão de dor. 

Cego pelo amor desmedido que sentia por Clara e pelo bebê que ainda nem 

havia nascido, ele gritou por ela e instantaneamente começou a fazer a travessia 

pelo tronco. Ao chegar no meio do caminho, sentiu um intenso desequilíbrio, 

como se alguém estivesse chacoalhando a base sob seus pés. Ele caiu de peito 

sobre a madeira morta e se segurou com máximo de força que podia, 

praticamente cravando as unhas no tronco. Foi neste exato momento que ele viu 

a bruxa. 

Clara começou a gritar ainda mais alto ao perceber que Eliseu estava quase 

despencando nas águas fatais do Rio dos Murmúrios. Mas agora nem o clamor 

dela podia fazer ele tirar os olhos da assombração à sua frente: a bruxa estava 

sobre o mastro também, a alguns centímetros de distância dele, equilibrando-se 

ali com uma facilidade sobrenatural e olhando-o de cima com uma expressão 

extremamente satisfeita. Ela trajava uma vestimenta grande e coberta de relvas 

e lodo, elementos que também cobriam certa parte de suas mãos e pés 

envelhecidos. Parecia ter mais de 100 anos, mas de algum jeito sua atitude 

transmitia uma juventude plena, como se ela pudesse correr e saltar na frente 

dele sem qualquer impedimento físico. 
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Clara continuou gritando por ele e parecia não enxergar aquela velha 

senhora ali, o que deixou Eliseu ainda mais boquiaberto de medo. Gradualmente, 

a figura sombria daquela anciã foi se aproximando dele, rindo e afirmando que 

estava esperando aquele momento havia certo tempo. 

No pé do ouvido de Eliseu, ela revelou que os pais dele e outros membros 

antigos daquela comunidade haviam conspirado para matar a filha dela afogada 

nas águas do Rio dos Murmúrios, por retaliação às práticas de necromancia de 

ambas nos arredores da floresta. Era por isso que agora ela assombrava o local, 

exigindo que todos prestassem penitência para sua filha morta, colocando um 

laço nos galhos e pedindo permissão para atravessar. 

Enquanto Clara ainda berrava pelo seu amado sem entender o motivo dele 

olhar desnorteadamente para o nada, a bruxa acrescentou que não era nada mais 

do que justo que agora ele estivesse naquela situação, depois que seus pais foram 

uns dos responsáveis pela execução daquela maldição. Aquele terrível anúncio 

fez Eliseu se balançar de nervosismo enquanto tentava se segurar no tronco. Ele 

não estava conseguindo resistir mais. 

A bruxa se ergueu e lançou um olhar congelante para ele, fazendo Eliseu 

cair quase que automaticamente na água. Aflito como nunca esteve antes na vida, 

ele sentiu seu corpo ser puxado para baixo por algo de força inexorável e atingiu 

o fundo do rio, ainda ouvindo os berros angustiados de Clara. Levou alguns 

minutos para ter os sentidos tomados por uma pressão inclemente e apagou. 

Eliseu olhava para o céu em um corriqueiro dia de verão. Havia se passado 

quase um ano desde a sua queda nas águas do rio. 

Próximo do meio-dia, ele viu Clara e seu filho descendo a encosta e 

começando a cruzar a área seca do Rio dos Murmúrios. Deduziu que ela ia fazer 

uma visita ao curandeiro para checar a saúde do bebê. 

Carregando a criança no colo, Clara foi andando pelo terreno do rio. 

Embaixo dos pés dela estavam as vítimas invisíveis da praga da bruxa, deitadas 

sobre a lama e observando a transeunte. Sem imaginar o que fazia, Clara passou 

por cima de Eliseu, pisando em seu corpo inerte e paralisado para sempre nos 

fundos do rio. Ele gemeu de dor e seu lamento foi ouvido pela companheira, que 

parou por alguns segundos de caminhar e olhou ao redor, certa de que havia 

ouvido a voz de seu falecido parceiro.  

Ele balbuciou algumas palavras, tentando avisar que estava ali, mas sua voz 

estava bloqueada por toda a eternidade, com permissões de proferir sons somente 

quando algum caminhante pisasse em seu corpo. Era o último golpe de 

impiedade da maldição da bruxa, encarregado de atormentar suas vítimas 

continuamente. 

Clara vasculhou o solo seco do rio mais uma vez, ajeitou o filho no colo e 

foi até a outra margem deixando Eliseu e os outros espectros do Rio dos 

Murmúrios solitários mais uma vez. 
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O GUARDIÃO 

Luciana Cortopassi 

Baseado em fatos reais 

 

Este conto foi baseado em uma história real vivida por mim e meu marido 

em 2018, no cemitério de Vila Mariana em São Paulo, apenas os nomes dos 

personagens foram trocados. 

 

hegamos ao Cemitério da Vila Mariana em uma tarde crepuscular, 

os últimos raios de sol iluminavam as lápides, belas e seculares. 

Eu estava nervoso pelo adiantado da hora, a morada dos mortos 

fechava seu acesso aos vivos as dezoito, hora de Ave Maria. 

Era a primeira vez, em muitos anos, que eu adentrava o local, sequer tinha 

confessado que não me lembrava da localização da sepultura de meu pai, mas 

àquela altura ela já tinha percebido. 

Vislumbrei os últimos visitantes despejando suas flores diante de um túmulo 

negro, cuja escultura era um belo anjo em granito, eles se despediam 

simbolicamente do ente querido, pois, já era hora de partir. 

A noite outonal caia rápida e violentamente, o cemitério estava escuro, não 

havia mais raios solares, tive de me apartar dela para tentar encontrar a lápide, 

ela contemplava a necrópole vagarosamente, sem pressa. 

Fiz a curva em uma das vielas, que continham os túmulos mais antigos, mas 

não seria por ali, o jazigo de meu pai era mais recente e maior, não caberia junto 

aos outros que estavam instalados nas pequenas vielas. 

C 
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A essa altura o desespero já me consumia, eu não poderia desistir, tinha de 

depositar minhas flores, e levá-la a sepultura de meu pai. De repente, um gato 

passou entre as minhas pernas, estava escuro, mas pude visualizar que tinha três 

cores, era bonito e saudável.  

Não, eu não poderia me distrair com aquele bichano, tinha de dar conta de 

minha busca, o horário do fechamento dos portões se aproximava. De soslaio vi 

que o felino me seguia, serpenteando sobre os jazigos, como se aquela fosse a 

sua morada também. 

Então de repente, quando encontrei um corredor que separava as vielas, vi 

o amigo felino sentado sobre uma sepultura antiga, acinzentada, em um insight 

me aproximei, e o túmulo vizinho era o de meu pai! 

Exultante de alegria, agradeci ao pequeno animal, coloquei as flores sob o 

túmulo para homenageá-lo, e corri em busca dela, eu havia encontrado, agora 

teria de dar tempo de ela conhecer o meu genitor, nem que fosse apenas por 

alguns segundos. 

Fui até o portão principal que já estava fechado, perguntei ao funcionário se 

a tinha visto por lá, ele disse que sim, e que ela falara de mim preocupada, pois 

sabia que eu ainda vagava pelo cemitério, porém ele disse que ela já tinha se 

retirado por saber que os portões estavam sendo fechados. 

Retornei através das vielas internas, feitas em pedra, já estava escuro então 

tive de ligar a lanterna do celular. Durante o caminho ouvi um corvo grasnar 

incessantemente, e aí inevitavelmente me lembrei de uma antiga lenda 

exatamente sobre isso: na Suécia, corvos que grasnavam durante a noite eram 

considerados almas das pessoas que tinham sido assassinadas e por isso não 

tinham um funeral católico. 

Logo adiante pude ouvir vozes, como de pessoas rindo, assaz bizarro, pois, 

tal sítio já estava deserto, apenas corujas, morcegos, um corvo insone e aquele 

gato que me seguia.  

A curiosidade sempre fala mais alto, e me aproximei das vozes humanas, na 

mesma rua em que eu estava havia um mausoléu, de fronte a ele três jovens 

conversavam a luz de velas. 

Eles vestiam preto, de um modo bem antiquado, eram pálidos, mas belos, 

deviam ser góticos, pessoas que se vestem assim e têm hábitos noturnos, gostam 

de frequentar cemitérios, pois para eles significa diversão.  

As velas crepitaram incessantemente quando me aproximei: 

– Boa noite pessoal! - Responderam-me da mesma forma. 

– Achei que frequentassem o Cemitério da consolação! - Tentei me 

enturmar. 

– E porque frequentaríamos aquele sítio, nada temos lá! - Responderam 

assoberbados. 

– Este mausoléu talvez pertença a família de vocês – indaguei. 
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– Ah sim pertence, sem dúvidas. Na verdade, aqui estão enterradas três 

pessoas que morreram ainda jovens, no início do século XX, envenenados por 

uma madrasta maligna e ambiciosa - um deles me respondeu. 

– Me perdoem, mas tenho que encontrar minha esposa, temos algo 

importante a fazer por aqui ainda. 

Então a única moça dentre os dois rapazes assim respondeu: 

– Siga por essa viela atrás de ti, há uma mureta baixa para que você possa 

saltar, sua consorte já está lá fora. 

Nesse instante as coisas me pareceram meio nebulosas, os pelos da nuca se 

eriçaram, e um vento gélido dançou ao redor. Agradeci me despedindo e dei as 

costas. 

Quando cheguei ao final da viela, antes de saltar o muro, olhei para trás, o 

Mausoléu estava lá jazendo na mais plena escuridão. Mas os três jovens, com 

suas velas e vestes distintas tinham desparecido. Não havia mais risadas, apenas 

a morte. 

Corri até o próximo portão secundário, por fora, pela calçada, e lá estava 

ela, peguei em sua mão, e a guiei de volta ao túmulo. Quando chegamos, já era 

noite, e o único local iluminado naquele cemitério era o corredor central. 

O jazigo era bonito e bem cuidado, seis pessoas da família estavam 

sepultadas lá, com a luz de meu celular iluminei a placa com o nome de meu pai, 

para que ela pudesse constatar que estava no lugar certo. 

Então para acelerar as coisas, em voz alta, disse: 

– Papai, desculpe a demora de 18 anos, mas essa é a minha esposa, eu a 

trago aqui para que vocês finalmente se conheçam, eu sempre quis que o senhor 

a conhecesse, pois seriam grandes amigos!   

Infelizmente não podíamos ficar mais, eu senti que ela gostaria de se deter 

um pouco mais, refletir, pensar e rezar, mas não seria naquela oportunidade. 

Deixamos a sepultura ao seu descanso eterno, durante a breve caminhada 

de retorno ao portão secundário, vimos o gato novamente, ele deslizava entre os 

túmulos velozmente, como um verdadeiro guardião do grande e imponente 

cemitério. 

O guardião dos dois mundos, aquele que pode proteger os vivos dos mortos, 

e os mortos dos vivos! Eu certamente já tinha lido algo sobre isso.  

Quando chegamos a uma das entradas secundárias, o carrinho elétrico com 

dois funcionários já estava lá, e era como se eles apenas estivessem esperando a 

nossa partida para fechar o último portão. 

Saímos satisfeitos, com a sensação que algo muito especial tinha 

acontecido, com a sensação de que o universo conspira a favor das coisas que 

são certas e sagradas. 
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O INFORTÚNIO DE VALENTINA 
Marco Antônio Baptista 

Baseado em fatos reais. 

 

 

or que tudo isso tinha que acontecer comigo? Foi justo? O que eu fiz 

de errado para merecer tanta desgraça em minha vida? Eu 

sinceramente cansei de procurar respostas, mas espero que você que 

encontrou esta carta tenha mais paciência do que eu e tente achar algum sentido 

em minha vida. 

Meu nome é Valentina. Eu tenho apenas onze anos. Sempre fui acostumada 

a me sentir sozinha, já que meus pais trabalham a tarde toda e não tenho muitos 

amigos no colégio. Todos me acham estranha só porque eu dizia que tinha um 

amigo imaginário. A voz que volta e meia conversava comigo sempre foi minha 

amiga, e sempre que possível ela mexia minhas bonecas e meus carrinhos e 

passávamos a tarde toda nos brincando. Bom, pelo menos antes de tudo virar de 

cabeça para baixo. 

Um dia, eu me lembro de estarmos nos divertindo, a voz e eu, no quintal e 

de repente todos meus brinquedos que estavam flutuando caíram e ficaram ali, 

imóveis. Eu senti um frio estranho passando pela minha nuca, e quando me virei 

tinha uma pedra enorme flutuando pouco acima da minha cabeça. Sorte que 

consegui rolar para o lado, senão eu teria sido esmagada.  

Será que foi sorte mesmo ou teria sido melhor deixar a pedra me esmagar 

ali mesmo? Nunca saberei dizer ao certo. 

P 
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Assim que recuperei o fôlego do ocorrido eu tentei falar com meu amigo 

imaginário, mas desde esse dia ele nunca mais me respondeu. 

Depois disso tudo piorou. 

Eu me lembro de ficar encolhida embaixo da mesa de jantar brincando 

escondida e tentando fazer a menor quantidade de barulho possível. Por quê? No 

quintal de casa várias pedras, tijolos e pedaços de terra estavam surgindo do nada 

e sendo arremessados para todos os lados. Lá fora estava muito perigoso. Sem 

meus pais para me proteger eu estava mais sozinha do que nunca, e me agarrava 

em minhas pernas e chorava, implorando para que aquele caos acabasse de uma 

vez por todas 

Mas ele nuca acabava. 

Depois de muitos dias, meus pais finalmente notaram que eu não estava 

mais brincando lá fora e me perguntaram o que tinha acontecido. Eu disse que 

por algum motivo meu amigo imaginário tinha ficado bravo comigo e agora 

estava jogando coisas em cima de mim para me machucar.  

Quando terminei de contar minha história e começava a enxugar as lágrimas 

que escorriam, eu senti que minha mãe tocando de leve minha mão e começou a 

apertá-la com doçura. Eu pensei que ela me confortaria, diria que iríamos nos 

mudar para um lugar mais seguro ou simplesmente que ela ficaria em casa para 

me proteger. Mas a única cosia que ela fez foi olhar fundo nos meus olhos, dizer 

que eu estava ficando maluca e que eu precisava voltar para igreja, porque isso 

tudo era falta de Deus no coração. 

Minha própria mãe não acreditou em mim. Meu pai foi na onda dela e não 

deu muita bola. E eu fiquei mais sozinha do que nunca. Se você não pode contar 

com seus pais nos momentos de dificuldade, o que você pode tentar fazer para 

se salvar? 

Pois bem. Na noite seguinte estávamos jantando e um tijolo voou pela janela 

e quase acertou a cabeça do papai. Não vou mentir para você, mas eu queria que 

tivesse acertado, só porque ele não tinha acreditado em mim. Mas ele era meu 

pai, era certo eu querer o mal dele?  

Que seja. Depois que o tijolo quebrou o vidro da janela, meu pai se levantou 

foi ver quem tinha jogado. Algo que ficou marcado em minha memória daquela 

noite, foi o grito que ele deu antes de se jogar no chão para se desviar de três 

blocos gigantescos de gesso que voaram para dentro de casa. Foi uma bagunça 

só, mas só algo assim para meus pais finalmente me darem ouvidos. 

Eu mal acordei na manhã seguinte e minha mãe já estava me puxando para 

fora da cama, dizendo para eu me arrumar o mais rápido possível pois iríamos 

falar com o padre. Depois de um tempo acabei aceitando, antes que ela me 

batesse com a cinta.  

O padre estava terminando a primeira missa quando chegamos, e minha mãe 

começou a falar desesperada sobre o que tinha acontecido na noite anterior. 

Lembro que ela ficou de joelhos e chorou bastante. O padre calmamente a pegou 
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pelos ombros e disse o que tentaria nos ajudar e voltou conosco para nossa 

residência. 

Assim que ele chegou, lembro que algumas perdas se levantaram e voaram 

em sua direção tentando espantá-lo. Com calma, ele seguiu em direção à porta 

de entrada e assim que ele a atravessou uma coisa horrível aconteceu, uma cena 

que me deixa muito mal só de lembrar. Dois tijolos surgiram pelas laterais e 

esmagaram o crânio do padre. Um pouco de sangue sujou minha roupa, foi 

nojento. Enquanto a mamãe chorava e o papai pensava no que fazer, eu comecei 

a sentir muita dor de cabeça, e uma voz estranha começou a gritar de maneira 

bem aguda em minha mente. Suas frases eram meio confusas, e não me lembro 

direito o que ela dizia, mas era algo como se eu fosse me arrepender por tentar 

me livrar do meu destino. Na época nada disso fazia sentido.  

Hoje tenho apenas dúvidas do que é real. 

Naquela época eu não imaginava que tudo que viria depois ia ser pior. Se 

pudesse eu voltaria no tempo e ficaria deitada no quintal, sendo apedrejada e 

esmagada por aquelas pedras do além, só pra não passar o que eu passei desde 

então. 

Os móveis de casa começaram a se mover sozinhos, volta e meia ficando 

virados de ponta cabeça. Garras pareciam sair das paredes e rasgavam tudo que 

encontravam pela frente, inclusive a mim, deixando profundas marcas que 

pareciam ter sido feitas com navalhas. Isso sem falar quando do nada sentia 

alguém morder meu braço para logo em seguida olhar e ver que tinha uma marca 

como se um tubarão bebê a tivesse feito.  

Eu não estava mais suportando tudo aquilo, e diversas vezes pensei em 

desistir. Quando finalmente tinha elaborado um plano para acabar com meus 

problemas de uma vez por todas, minha mãe disse que tinha descoberto alguém 

que realmente poderia solucionar nossos problemas de uma vez por todas. 

A fé da minha mãe era importante em alguns momentos, mantinha a 

esperança viva na gente, sabe? Mas chegou um ponto que ficou insuportável. 

Será que ela não entende tudo o que eu passei? Será que ela é tão egoísta e não 

enxerga que eu não queria continuar tentando? No fim, ela apenas adiou o 

inadiável. 

Com muita felicidade ela começou a explicar que ouviu falar de um tal 

médium que estava fazendo milagres na capital, e que ele era o homem certo 

para nos ajudar. No início eu fiquei com medo de viajarmos: e se o ônibus em 

que estivéssemos virasse? E se fôssemos assaltadas na estrada? Com os olhos de 

hoje, teria sido bem melhor ter morrido, mas infelizmente não aconteceu. Depois 

de uma longa noite de viagem, com gritos estridentes me impedindo de ter uma 

noite de sono tranquila, chegamos ao terminal da capital e lá pedimos informação 

para encontrarmos a casa do tal médium. 

Por sorte o homem estava ganhando certa fama, então não foi difícil de 

encontrá-lo. Difícil foi minha mãe manter o sorriso que estava trazendo consigo 

desde que saímos do interior depois que ela viu a fila gigantesca de pessoas que 
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estavam querendo conversar com o homem santo. Eu já estava cansada disso 

tudo, mas a fé de minha mãe falou mais alto, e passamos mais de três horas 

esperando. 

Quando, finalmente entramos na casa e vimos o tal médium de perto, tudo 

parecia ser uma pegadinha de mau gosto. A casa fedia a mofo, as luzes estavam 

apagadas e a única luminosidade vinha de umas velas espalhadas pelo cômodo, 

soltando um cheiro de óleo queimado bem desagradável. O homem soltava uns 

grunhidos estranhos e se sacudia na cadeira. Quando nos sentamos, minha mãe 

fez as devidas apresentações e começou a contar o que tinha acontecido conosco. 

A mente do homem parecia voar longe, e antes que minha mãe terminasse, ele a 

interrompeu e começou a dizer que tudo o que ela falou era baboseira. A 

verdadeira culpada de tudo que tinha acontecido, era eu. Na verdade, outra 

encarnação minha.  

Ele começou a falar que eu tinha sido uma bruxa malvada que matou muitas 

pessoas, e que agora elas estavam voltando para me atormentar. Quem ele 

pensava que era para estar falando aquelas coisas sem nexo? Minha vontade era 

de voar no pescoço dele e mostrar pra ele um pouquinho da dor que eu estava 

sentindo. 

Minha mãe ficou incrédula, perguntando se era justo pagarmos por algo que 

eu não tinha feito. Depois de muita ladainha, ele concordou em fazer uma benção 

qualquer e me deu um amuleto que tecnicamente serviria para me proteger de 

todo mal. 

Eu já vou adiantando, não serviu pra nada. 

Para não ser injusta, eu consegui passar uma semana tranquila, mas depois 

os causos sobrenaturais voltaram, e piores. Numa noite eu estava quase pegando 

no sono e senti alguma coisa se mexendo em cima de mim. Abri os olhos e vi 

que era minha boneca andando sem ninguém controlá-la. Eu tentei me levantar, 

mas meus braços e pernas estavam amarrados na cama. Minha boneca se 

aproximou, pegou o cordão que estava em meu pescoço e começou a apertá-lo, 

me deixando sem ar e quase me matando. 

Morrer, que alívio. 

Mas sempre que eu estava a ponto de perder a consciência ela me libertava 

daquela angústia para depois repetir o processo.  De novo. De novo. E de novo. 

Nas outras noites os espíritos foram mais criativos da forma mais sádica possível, 

me queimando com isqueiros, enfiando agulhas pelo meu corpo inteiro e 

passando lâminas bem afiadas pelo meu corpo, me deixando cheia de marcas. 

Para mim já deu. Estou agora trancada no banheiro da escola depois de três 

dias tentando terminar esta carta sem que meus pais descobrissem o que estou 

prestes a fazer. Infelizmente meu problema não poderá ser resolvido com 

médium, padre nem nada. Eu posso um dia ter sido essa tal bruxa, mas é justo 

que eu tenha que pagar por seus pecados? Não. 

Sendo assim irei fugir para um lugar onde ninguém me perturbe mais. Meus 

pais, o médium, os fantasmas, ninguém. Serei apenas eu, ou num lugar claro e 
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bonito ou numa escuridão qualquer. Sei que é um caminho sem volta, mas depois 

do que eu passei imagino que nada possa ser pior. 

Agora, é esperar para ver o que me aguarda. 

Adeus. 
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APENAS UMA HUMANA 
NORMAL 

Nancy Scarlett-Hayalla 

 

 

“As boazinhas vão para o céu, as más vão para onde querem, mas acabam 

passando pelo inferno! Agora eu, vou para os dois lugares. Não sou nem boa e 

nem má, ou talvez um pouco de cada. No final das contas, sou apenas uma 

humana normal.” 

sta é a noviça Angel. Ela tem este nome porque, quando nasceu, 

parecia um anjinho, como disse umas das enfermeiras da 

maternidade. 

Mesmo sendo uma humana normal, Angel nasceu com um poderoso e 

perigoso dom. Ela possuía uma forte sensibilidade espiritual, capaz de ver, ouvir 

e sentir a presença de criaturas sobrenaturais existentes aqui no planeta Terra. 

Sim, eles existem e estão entre nós. Muitos vieram refugiados de guerras ou 

a passeio e gostaram daqui. E infelizmente, alguns vieram na intenção de causar 

o caos em nosso mundo. 

Eles “não podem ser vistos” pelas pessoas normais, somente entre eles e por 

ela. 

E como foi descoberto a existência destes tais seres?  

Tudo começou antes do seu nascimento.  

E 
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Desde que estava no ventre de sua mãe, já tinha o seu sexto sentido em 

relação aos sobrenaturais. Era uma gravidez de risco e foi aconselhada pelos 

médicos a realizar um aborto, inclusive seu marido implorou para que fizesse 

isso. 

Mas não o fez e decidiu levar a gestação a diante, mesmo ciente de que 

poderia morrer no parto. Infelizmente foi o que aconteceu.  

Seu pai foi obrigado a ficar com ela. E não foi uma convivência muito fácil 

para ambos. Não que ele não a amasse, mas era difícil olhar para a filha e não 

lembrar que a sua amada esposa faleceu para que ela pudesse viver. 

Angel descobriu os seus poderes sobrenaturais durante uma caçada. Seu pai 

fazia parte de um importante clube de caça. Como não tinha filhos, levou a sua 

única filha. Angel somente foi para poder ficar mais perto do pai, mesmo não 

gostando de caçar.  

Ele percebeu o quanto era boa em manejar armas de vários tipos e atirava 

melhor do que muito caçador veterano. Mas em vez de se orgulhar do talento da 

filha, ficou com inveja. E para não ficar por baixo, decidiu “ensiná-la”. 

Avistaram um certo animal de grande porte a alguns metros de distância deles.  

De longe, Angel já percebeu que não era um animal qualquer. Tentou avisar 

ao pai, mas foi tudo em vão. Só ouviu o barulho da espingarda, o zunido da bala 

e logo em seguida, o uivo da criatura. 

Acreditando que era um urso, foram correndo até o local onde ele estava 

abatido. Mas quando chegaram mais perto, viram que era um lobisomem! 

Deve ter o atingido em algum ponto vital, pois não se levantou para atacá-

los. E estava voltando para a sua forma humana. Estava muito fraco e assustado. 

Angel ficou com pena e resolveu ajudá-lo. Seu pai achou que ela tinha parte com 

as trevas, decidiu mandá-la para um convento. 

Na verdade, era apenas uma desculpa para não conviver mais com ela. E 

ficara com medo de alguém descobrir e começar a persegui-los. 

Foi lá no convento que ela tomou ciência de seu dom e sua missão, através 

dos anjos que lá habitavam. Mas quem realmente lhe contou toda a verdade e 

pediu a sua ajuda foi o lobisomem que foi salvo por ela, anos atrás. Bom, não 

exatamente o lobisomem, mas sim o mesmo em sua forma humana.  

– Nem todos nós são iguais. Alguns de nós somente queremos uma chance 

para viver. Mas precisamos de alguém como você para garantir a nossa proteção.  

“Assim como tem as pessoas boas e as más, também tem os sobrenaturais 

bons e maus.” 

E foi assim que Angel aceitou a sua missão. Não era um trabalho muito 

fácil. Tinha de aprender técnicas de luta, conjurar feitiços, encantamentos e 

orações para cada tipo de sobrenatural diferente e utilizar armas com balas de 

prata, estacas e outros apetrechos. 

E precisava fazer tudo isso usando o seu hábito de freira, pois nunca sabia 

quando precisava agir. Não tinha tempo para trocar de roupa e tinha de fazer sem 

levantar suspeitas, o que era muito difícil na maioria das vezes. 



48 

 

Além de lidar com os sobrenaturais, precisava lidar também com os 

humanos, que por muitas vezes, eram piores. E tinha de cuidar dos sobrenaturais 

que estavam em nosso mundo por maldade. Pois é, sempre tem alguém que 

insistem em desrespeitar a “Lei da Boa Convivência”, que consistem em garantir 

a paz entre os humanos e os seres sobrenaturais. 

Uma das principais regras era não acatar nenhum ser humano a não ser em 

casos de legítima defesa. E cabia a Angel garantir que esta lei seja cumprida, o 

que não era nada fácil. 

Ela precisava mandá-los de volta ao submundo e caso se recusassem, 

precisava exterminá-los, como aconteceu com vários demônios que 

aterrorizaram uma vila no interior.  

Entre um trabalho e outro, ela sentiu saudades de seu pai. Depois que foi 

mandada ao convento, nunca mais teve notícias dele. Apesar de tudo, ela o 

amava. Resolveu visitá-lo. 

Assim que chegou em seu antigo bairro, soube pelos vizinhos que seu pai 

havia se casado de novo. Ficou muito feliz por ele, pois estava sozinho a vários 

anos e já estava na hora de arrumar uma companheira. Esperava que sua nova 

esposa não fosse como a madrasta da Cinderela ou Branca de Neve, onde as 

enteadas eram perseguidas pelas madrastas. 

Finalmente chegou na sua antiga casa. Como a porta estava aberta, foi 

entrando. 

– Pai! Está em casa? - Perguntou por ele. Mas assim que entrou, sentiu que 

uma atmosfera pesada tomava conta do ambiente. Um arrepio correu pela sua 

espinha, pois já sabia o que aquele ar pesado significava.  

Um ser sobrenatural e da pior espécie estava ali, dentro da sua casa! 

– Quem está aí? - Perguntou já se preparando para atacar. Sacou a sua arma 

de balas de prata. Fez o seu tradicional sinal da cruz, pedindo a Deus para 

protegê-la. 

De repente a sala foi tomada por uma fumaça cinzenta. Uma mulher saiu 

daquela névoa. 

Uma onda de pavor tomou conta do coração de Angel. Nunca vira um ser 

como aquela mulher. Deveria ser muito poderosa e perigosa. 

– Olá Angel. Finalmente nos conhecemos. 

– Quem é você? E onde está o meu pai? O que fez a ele? E como me 

conhece? 

– Calma, uma pergunta de cada vez! Eu sou Circe, a feiticeira. 

Angel já havia enfrentado vários tipos de bruxas, magos e feiticeiras e já 

ajudou muito deles. Mas aquela bruxa nunca tinha ouvido falar. 

– Onde está o meu pai? - Perguntou já no auge da sua irritação. Apontou a 

sua arma de balas de prata para ela. Qualquer sobrenatural tremeria de medo. 

Mas aquela bruxa nem ligou. 

– Sabe, chega a ser engraçado ver uma freira com uma arma. 



49 

 

– Não sou freira, sou noviça! Vou perguntar mais uma vez e acho melhor 

você me responder. Onde está o meu pai? 

– Não deveria se preocupar com ele. Ele nunca se importou com você. Por 

ele, você continuaria confinada naquele mosteiro até o final dos seus dias. 

– Do que está falando? 

– Eu sei tudo. Muitas coisas eu soube pelos meus lacaios, aqueles que você 

fez questão de despachar de volta, isso quando não os exterminava. E o resto, 

seu pai me contou. 

– Como assim “ele contou”? 

– Bom, quando um casal decide ficar junto, não pode haver segredos entre 

eles. 

– Meu pai se casou com você? 

– Eu precisava me aproximar de você. Como não podia entrar pela porta da 

frente, fui pela porta dos fundos. 

– E o meu pai? Onde ele está? 

– Está em meu reino, no submundo. Mas não perca o seu tempo tentando 

salvá-lo. Ele não vale a pena. Ele nunca te amou. Ele nunca perdoou o fato da 

sua mãe ter escolhido levar uma gestação de risco adiante e ter morrido no parto 

para que você pudesse nascer. Ele quebrou a promessa que fez a ela. 

– Que promessa? 

– A promessa de cuidar de você, não importa o que aconteça! Ele não tem 

palavra! 

– Isso é mentira! Meu pai me ama! Ele ficou magoado com a morte da minha 

mãe! 

– E por que te mandou para o convento? 

Várias lembranças começaram a sondar os pensamentos de Angel. Ela 

sempre se perguntou o porquê seu pai fez isso. Ele dizia que era para protegê-la 

das pessoas que não entenderiam o seu dom. Mas no fundo, sabia qual era o 

verdadeiro motivo. 

Era para não ter que conviver com ela. Mas o desafeto com o pai podia 

esperar. E não importa, apesar de tudo era o seu pai e não podia abandoná-lo, 

muito mesmo deixá-lo com uma bruxa. 

– Sabe eu admiro muito a sua mãe, ela sabia dos riscos e mesmo assim quis 

ter você. Ela subiu no meu conceito! 

– Admiração a parte, o que você pretende? 

– Foi bom ter tocado no assunto. Quero propor um acordo. Eu liberto o seu 

pai e você deixa de ser a “detetive sobrenatural”.  

– Não posso fazer isso? O que será dos outros sobrenaturais que querer viver 

em paz aqui na Terra? 

– Ora deixa eles para lá. Reconheça que você não ganha nada para isso. 

Simplesmente jogaram esta cruz para você carregar. E eles podem se virar 

sozinhos. Estão aqui desde os tempos primordiais. 
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Até que por um lado, Circe tinha razão. Simplesmente jogaram esta bomba 

nas mãos dela e nunca perguntaram se ela estava de acordo. Bom, ela também 

nunca disse nada contra. 

– Eu sinto muito, mas não posso aceitar. Como você mesmo disse, meu pai 

me abandonou em um convento. 

– Que pena. Eu esperava mais de você. 

Claro que Circe não acreditou em Angel. Ela também não esperava que ela 

acreditasse. Mas precisava ganhar tempo para salvar seu pai. 

Realmente não foi fácil descobrir onde era o Reino Sombrio de Circe. Foi 

necessário consultar e subornar muitos sobrenaturais para obter as informações 

necessárias. 

Mas conseguiu chegar lá. Era como ela, tenebroso e frio. Mas não tinha 

tempo para olhar nada, precisava encontrar seu pai.  

E lá estava ele, jogado em uma vala perdida. 

– Eu sabia que você viria atrás dele! - Disse Circe flamejando de ódio atrás 

deles. 

Mesmo sendo uma boa lutadora, Angel não era páreo para a grande feiticeira 

Circe. Mas teve uma hora em que ela conjurou um feitiço desconhecido no calor 

do momento e conseguiu enviá-la para uma outra dimensão. Claro que isso não 

a deterá, mas pelo menos dará o tempo necessário para Angel voltar para casa 

com seu pai. 

Ao voltarem para casa, seu pai se arrependeu de ter a rejeitado por anos e 

pediu perdão. Claro que o perdoou, mesmo dizendo que não havia ali nada a ser 

perdoado. Tanto ele quanto ela estavam dispostos a recomeçarem suas vidas. 
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QUANDO SE VÊ O INVISÍVEL 
Nika Simões 

Baseado em fatos reais 

 

 

u sempre soube que era diferente. Eu via, ouvia e sentia coisas que 

ninguém mais podia. 

Enquanto todos estavam na sala vendo televisão, eu observava 

aquela "pessoa”.   

Era um rapaz bem jovem, os cabelos negros brilhantes, camisa branca com 

botões e calças jeans. Muitas vezes eu o via. Via outras pessoas também, mas 

nunca tão de perto como ele. 

Era uma vida simples que vivíamos. Em uma casa antiga no subúrbio, um 

pai que trabalhava, uma mãe com três filhos e a vovó.  

Minha avó acordava muito cedo para fazer empadas para vender. Eu não 

costumava acordar de madrugada e muito menos me levantar. Nesse dia, porém, 

senti uma inquietação. Era como se alguma coisa me atraísse. Só sabia que 

precisava me levantar. Devagar, pé ante pé fui seguindo do meu quarto ao 

corredor da sala. Ouvi um barulho no banheiro e deduzi que minha avó estava 

tomando banho. Estava tudo bem. Só que não estava. Sem saber o porquê, fui 

andando pelo longo corredor que levava à cozinha de forma mais silenciosa 

possível. Foi quando o vi. O rapaz de cabelos negros que teimava em aparecer. 

Não me mexi. Não dei nem um suspiro. Observava de longe, como que 

hipnotizada por ele. 

E 
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Tinha os olhos fixos num caderno sobre a mesa e escrevia apressadamente, 

como quem tem urgência ou medo de ser descoberto. 

Pensei em chamar minha avó. Quem sabe se um adulto pudesse vê-lo, 

acreditariam em mim. Infelizmente minha avó não saía do banheiro. Mais uma 

vez, erámos só eu e ele. 

Percebi então que ele não havia me visto. Assustada, porém muito curiosa, 

fui me aproximando bem devagar, sem fazer nenhum ruído. Minhas mãos 

suavam, meu coração batia descompassado. Uma ansiedade absurda misturada 

ao medo se apoderou de mim. Parei. Respirei. Criei coragem e pouco a pouco 

fui chegando mais perto. Não queria assustá-lo. Se pelo menos eu pudesse tocá-

lo, saberia se era real. Quando estava bem próxima estendi lentamente a mão 

para tocar seu rosto. O ar era frio e denso perto dele. Gelava-me até os ossos. 

Como se sentisse a minha presença, parou de escrever. Devagar, levantou os 

olhos e me viu. Senti seu espanto e seus olhos arregalando quando encontrou o 

meu. Antes que eu pudesse decifrar o que havia em seu olhar, entender o que 

acontecia, ele simplesmente desapareceu. 

Minha avó saiu do banheiro e me viu ali parada, atônita na cozinha e 

perguntou o que estava acontecendo. Nem eu mesma entendia o que aconteceu, 

mas contei detalhadamente tudo o que vi. Ela ouviu e não disse nada. Não disse 

eu estava inventando história ou que não acreditava em mim. Fez um mingau de 

chocolate e me acalmou para que eu voltasse a dormir. 

Mais tarde, contei a todos o que aconteceu, infelizmente não acreditaram. 

Criança tem mania de inventar, diziam. Essa menina tem muita imaginação! Não 

contei mais nada. Por que era tão difícil acreditar que não era mentira? 

Semanas depois, uma tia me chamou e falou que o viu também. Descreveu 

o mesmo rapaz, com as características, as roupas, tudo coincidia com o mesmo 

que vi. Nela acreditaram. 

Um assombro tomou conta de todos. Agora eu não era imaginativa ou 

mentirosa. Era só a menina esquisita que via espíritos. Me levaram numa igreja 

para o padre me rezar, depois numa benzedeira e no centro espírita. 

Passei a não falar mais nada. Mas via. Ouvia. 

Às vezes eram só vozes que sussurravam ou calafrios que arrepiavam a pele, 

mesmo no calor escaldante do Rio de Janeiro. Outras, sentia um cheiro horrível 

de podre que embrulhava o estômago. 

Medo e a angústia eram sentimentos constantes no meu cotidiano. 

Conforme fui crescendo, tentei entender e aceitar o que acontecia comigo. 

Mesmo sem uma religião, não íamos em nenhuma igreja exceto casamentos 

e batismos, pedia a Deus que me ajudasse, me livrasse do mal.  

Havia seres que tinham um halo de luz envolta de si, o rapaz que nunca 

deixou de aparecer, mas a maioria das vezes sabia que eram maus. Esses 

pareciam exalar ódio e maldade e até o ar ao redor se modificava. Nessas horas 

eu buscava desesperadamente lembrar de toda oração e reza que sabia para 

afastá-los de mim. 
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Já adulta, por duas vezes acordei e não consegui me mexer nem falar. O frio 

em volta do meu corpo me fazia bater os dentes. Uma escuridão sobrenatural 

pairava sobre o quarto. Parecia que se passaram horas em agonia e paralisia. 

Quase não podia respirar. Provavelmente foram só poucos minutos, mas para 

quem sofre, um minuto já é demais. Procurei um neurologista para saber se havia 

algo errado comigo, além de todas as coisas esquisitas que eu já sabia. Contei o 

que tinha acontecido e ele disse que era uma tal de paralisia do sono. Fiz que 

acreditei na explicação. Não iria contrariar o especialista. Mas a verdade eu 

sabia. Paralisia do sono podia explicava a falta de movimento. E o medo de não 

me mexer. Só não explica o frio absurdo, a escuridão ou as marcas avermelhadas 

de dedos em volta do meu pescoço. Não. Alguém queria me sufocar até a morte. 

Entendo a medicina e as pessoas céticas. A gente sempre tenta explicar de forma 

lógica o que é inexplicável, sobrenatural. A razão nos dá a falsa sensação de 

controle, que sabemos que é impossível diante da imprevisibilidade da vida. 

Quando pensei que já tinha tido experiências ruins o suficiente pra toda 

vida, não fazia ideia de que o pior estava por vir.  

Na rua em que morava, havia uma senhora, avó de uma amiga, que as 

pessoas procuravam para receber reza, fazer alguma simpatia ou trabalho para 

conseguir dinheiro ou marido. Nem era próxima a ela, mas era amiga da sua neta.  

Cada vez que ia lá brincar ficava apreensiva. Parecia que sempre tinha os 

olhos sobre nós enquanto brincávamos. Não eram olhos bons. Ela me disse uma 

vez que cada um tem uma missão. A dela era ajudar espíritos caídos. Talvez em 

outra vida ela ajudasse os iluminados, que um dia eu descobriria a minha missão. 

A gente não escolhe, é escolhido, dizia ela com ar de quem sabe demais. 

A noite que ela morreu foi a pior noite da minha vida. Avisaram à minha 

família no fim da tarde e que seu corpo estava sendo velado em casa. Não fomos 

lá. Fizemos uma breve oração em casa. 

 Era bem tarde, por volta de meia noite quando senti vários seres entrando 

no meu quarto. Não eram nada como o rapaz e muito menos iluminados. Esses 

eram maus. Imediatamente o quarto foi invadido por um peso de angústia e 

morte. Calafrios passavam meu corpo, o estômago embrulhava, eu suava frio e 

meus olhos encheram de lágrimas de pavor. Havia vozes. Muitas. Sussurravam 

ao mesmo tempo. Não entendia o que diziam, as palavras eram embaralhadas, 

confusas, odiosas. Cada um que se aproximava eu podia sentir o odor de seus 

lábios próximo de minha orelha. Ódio, desejo de morte e vingança era o que se 

podia sentir. O frio da morte. Queria gritar e não conseguia. Lembrei, então da 

avó da minha amiga. Seu corpo sendo velado a poucas casas da minha. Entendi 

naquele momento. Eles queriam outra pessoa para “trabalhar” com eles. Alguém 

que os visse, sentisse, que escutasse e substituísse aquela à qual haviam perdido. 

Não posso fazer isso, sussurrei bem baixinho. A voz não queria sair. Mais 

uma vez disse, um pouco mais alto: 

– Não posso fazer isso - foi quando senti algo envolver o meu corpo e 

começar a flutuar. A princípio lentamente. 
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– Não vou fazer - repeti mais forte. Estava a uns centímetros acima cama. 

Nessa hora meu corpo foi lançado com força contra a parede. Senti todo ar sair 

de meus pulmões enquanto caía aos pés da cama. Não tinha coragem de abrir os 

olhos. Não queria encará-los de frente.  

– Legião - eu ouvi - somos legião. Sua legião - diziam as vozes malignas. 

Vou morrer agora, era só o que pensava. Desesperada, juntei toda fé que eu 

tinha em Deus e em Jesus e fiz a oração mais sincera da minha vida:-Deus, não 

sei por que eu vejo esses espíritos. Sei que todas as coisas boas vêm de ti. Isso 

não pode ser do bem. Quero estar ao seu lado e não do mal. Me livre desses 

espíritos. Não me deixa ver mais o sobrenatural. Não quero ver ou ouvir mais 

nada. Me ajude! Prometo que vou falar do seu amor e bondade enquanto eu viver. 

Sinto-me descer e apoiar novamente na cama. Quando encontro coragem de 

abrir meus olhos, vejo um homem muito alto vestido de branco. Tudo ao seu 

redor está iluminado. Porém, não consigo ver seu rosto. A luz é tão 

resplandecente que se torna impossível olhar seu rosto. Ele não fala 

absolutamente nada. Sua presença provoca uma onda de gritos e gemidos 

ensurdecedores. Os espíritos se agitam à medida que o homem de branco de 

aproxima, o ar começa a mudar no ambiente e então...nada. Silêncio total. E paz. 

Uma paz inexplicável tomou conta de mim. Pude respirar novamente e sem medo 

adormeci. 

A partir desse dia, tenho procurado cumprir minha promessa e falado do 

amor e bondade de Deus. Não só com palavras, palavras dizem muito pouco a 

respeito de nós, mas com atitudes de amor. Não quero ser hipócrita e falar o que 

não vivo. Também não sou santa. Deus sabe dos meus pecados!  

Quanto à Deus, ele também respondeu minha oração. Nunca mais vi nem 

ouvi nenhum anjo ou demônio ou alma penada. Não vejo, foi o que pedi, mas 

algumas vezes sinto alguém me observando. Talvez aquele rapaz de cabelos 

negros da infância. Seria ele meu anjo da guarda? Sinceramente não sei, mas ele 

nunca estava longe.  

O fato de eu ou você não conseguir ver, não quer dizer que eles não estão 

aqui.  Agora mesmo enquanto escrevo essas memórias, sei que não estou só. 

Nesse mesmo sofá em que estou, na ponta mais afastada sou observada. Ondas 

de ódio e morte deixam o ar da sala denso, frio. Calafrios passam pelo meu corpo 

enquanto digito. Provavelmente “eles” não querem que eu te conte isso. Saiba, 

nenhum de nós está só. Nem eu aqui escrevendo, e nem você aí enquanto lê essa 

história. 
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P. H. Carvalho 

 

 

I 

andar vinte e cinco estava cheio como em todo sábado, ambos os 

lados do corredor ocupados pelo comércio. Bancas montadas nas 

portas de apartamentos que servem de depósito, ponto de venda e 

residência para comerciantes e suas famílias. 

Restaurantes improvisados em cozinhas domiciliares, servindo clientes em 

pequenos bancos de plástico, que transbordam do interior da residência para o 

corredor. Eu me senti revigorado com os odores e o barulho, o som da multidão 

móvel, vozes pechinchando, fofocando, ofertando, pratos, garfos, facas e todo 

tipo de objeto se chocando, sendo chacoalhado na cara de alguém. O aroma de 

dezenas de nacionalidades diferentes cozinhando. 

O cheiro de suor e óleo de motor vem das oficinas. Das cozinhas, das 

máquinas elétricas e dos seres humanos vem o calor sufocante, que os 

resfriadores de ar e plantas climatizadoras só conseguem atenuar. Em uma 

tentativa de amenizar, a maioria perambula sem camisa, ou com tops e shorts 

curtos. O negócio de bebidas geladas é um bom negócio. 

Fazia duas semanas que eu não saia de casa. Desde que meu primo me 

avisou. Segundo ele, Gelukkig, gerente da tribo do andar cento e dezesseis, foi 

ouvido dizendo em mais uma ocasião que iria me matar. Essa declaração 

aconteceu no meio de duas conversas completamente não relacionadas a mim, 

O 
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ou uma a outra. O que tornava ainda mais provável a seriedade de Gelukkig. A 

frivolidade dos detalhes me diz que é para valer, que eu estou fodido. 

Segundo Gelukkig, fui sentenciado pelos crimes de ser mal pagador, mas 

principalmente pela falta de respeito de não aparecer para dar satisfação. É 

verdade, eu devo para ele, de ímãs que comprei e deveria ter pagado há algum 

tempo, mas não foi por falta de respeito que deixei de comparecer para dar 

satisfação. Foi pelo hábito que Gelukkig tem de matar devedores que aparecem 

para dar uma satisfação. Pelas histórias que ouvi, ele é o tipo de cara que mata 

só para ver o outro fazer careta. 

Foi por isso que escolhi o que considero a abordagem menos arriscada, que 

é conseguir o dinheiro primeiro e mandar para ele, de uma distância segura, 

talvez com um extra para demonstrar respeito e estimular sua compaixão. 

Parei perto de uma barraca onde o ar é mais fresco, e um vendedor colocou 

uma semente congelada em minha mão. Segurei entre meus dedos, sentindo sua 

superfície fria e aveludada, coberta com cristais de gelo. Parecia um ovo roxo 

estriado verticalmente, exceto por uma protuberância rosa no final. O vendedor 

disse que se for colocada dentro um copo com água, vai produzir pelo menos 

trezentos e cinquenta milliwatts por dia. O número real não deve ser nem metade. 

O Eyeapp no meu olho mostra uma série de links para artigos, imagens e 

vídeos sobre a planta, os links flutuam em volta da semente, formando um círculo 

que só eu posso ver. O vendedor sabe o que está acontecendo e já começa a falar 

em desconto. O implante foi um presente da minha mãe. Por sorte, o custo para 

remover é maior que o de compra para um implante usado, senão eu já teria 

trocado por um ímã em um dos dias ruins. 

Quando olho de novo, o vendedor de orgadgets esqueceu-se de mim 

temporariamente, e agora está oferecendo outra planta, para outro cliente. Eu 

aproveito para iniciar a reprodução da minha playlist. A música que toca é muito 

antiga, de. De um tempo antes das caixas, quando as pessoas viviam em lindas 

casas de alvenaria, madeira ou concreto. Casas com diferentes formatos, cores, 

arquitetura, decoração. Com plantas e árvores nos quintais. Tempos melhores, eu 

suponho. Antes do governo definir como insustentável ter pessoas pobres 

desperdiçando terra com residências em que o espaço vertical não era 

aproveitado completamente. 

 O conceito de bairro foi extinto quando o ato de emergência foi aprovado. 

Eles simplesmente nivelaram a maior parte dos bairros. E onde milhares de 

pessoas viviam, edifícios únicos foram erguidos, arcas de engenharia japonesa e 

design regional. Colossais em altura e diâmetro. Construções titânicas com 

quilômetros de diâmetro, erguidas com concreto feito de bio-plástico para conter 

centenas de milhares de pessoas. 

Tudo mudou. Andares se tornaram vizinhanças, as caixas se tornaram 

cidades compactas. Favelas de plástico. Soluções modernas para armazenamento 

de vida humana. Aqui, humanos vivem sob a ilusão crescente de que esses 

limitados espaços geométricos são versões miniaturizadas do mundo real. Que 
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as caixas abrigam tudo de melhor e pior que esta era tem a oferecer. Seguindo 

essa crença, milhões vivem e morrem, criam seus filhos e vêm seus filhos 

morrerem cedo demais, e mais cedo a cada geração. Os mortos são cremados e 

velados no andar funerário, de acordo com a lei. 

Para orgulho dos pais do projeto de otimização vertical, o consumo das 

escassas fontes de combustível caiu em noventa por cento. Não existe lei 

proibindo os moradores de sair das caixas, mas qual seria o propósito quando 

não tem nada lá além de outras caixas e bairros ricos onde eles atiram em 

invasores e visitantes inapropriados. “Sua caixa é seu lar. No seu lar você está 

seguro….”, o slogan diz. “...No seu lar você tem tudo que precisa”. 

Um andar inteiro só para o hospital público, onde robôs obtusos fazem o 

serviço de enfermeiros. Um andar administrativo, com delegacia e cadeia. Um 

andar funerário com igrejas, templos e capelas. E dezenas de andares comerciais 

onde se compra e vende lixo reciclado pelos moradores, ou lixo novo fornecido 

pelo conglomerado dono da licitação do edifício e pelo mercado negro. 

O barulho de um motor elétrico se destacou em um corredor dominado por 

sons orgânicos e sobre a bateria e banjo dos Midnight Runners. Todos os 

transeuntes olharam para trás, para ver uma sub-motocicleta saindo pela porta do 

elevador, dançando para fazer a curva. A estrutura de plástico orgânico 

transparente faz a máquina parecer com um inseto, o motor entre as pernas do 

piloto não é maior que uma cabeça humana. Apesar do piloto e passageiro serem 

crianças, a impressão é que o peso estilhaçará o veículo a qualquer momento. 

Crianças fazem isso às vezes; atravessar os corredores com esses veículos 

improvisados e ilegais, irritando os moradores com o barulho que os pneus fazem 

quando quicam nas imperfeições do piso, ou causando pequenas colisões pelo 

caminho, geralmente conseguindo fugir antes que um policial chegue. 

A moto seguiu cuidadosamente em linha reta, em minha direção, levou um 

uns segundos preciosos para perceber. Merda! Eu sinto no meu estômago 

primeiro. Eles devem ter captado minha mudança de postura, porque começaram 

a acelerar. 

Antes de verbalizar a decisão em minha mente, já estava correndo na direção 

oposta. Ouvindo gritos atrás de mim, uma arma deve ter sido sacada. Eu não 

posso olhar para trás, eu tenho que colocar tudo que tenho na corrida. Achar um 

elevador aberto, ou um apartamento. Alguns andares têm buracos no piso que 

levam ao anda de baixo. Eu rezo por uma manutenção negligente. 

Quatro portas passam a minha esquerda, eu não ouço tiros ainda, mas o som 

do motor e dos gritos continua claro e próximo. À minha frente, transeuntes 

pulam contra a parede para sair do caminho. Não sou eu causando esse efeito, 

mas o que vem atrás de mim. Come On Eileen! 

Merda! Uma mulher não é tão rápida, me choquei contra seu corpo, 

lançando-a ao chão como um saco de excremento reciclado. Não posso parar, 

não posso desacelerar. Nenhum tiro ainda, graças a Deus! Uma curva, uma curva! 
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Julgando pelo desempenho do piloto para sair do elevador, uma curva como essa 

em alta velocidade irá me dar tempo para aumentar a distância entre nós. 

Funciona! O motor ruge mais baixo na distância. 

Puxando ar pela boca freneticamente, forcei minhas pernas. Meus pulmões 

ardendo, meu corpo tão inclinado para frente que me sinto prestes a mergulhar. 

Procurando por portas abertas, por buracos, mas não vejo nada, exceto pelo 

relance de portas batendo rápido demais, distantes demais. Vi uma menina sendo 

puxada para dentro de uma porta com tanta força que nenhum de seus membros 

toca o chão, ela era como uma pipa. 

Plaw, plaw! Dois disparos secos. Olhei para trás e vi que em vez de tentar 

fazer a curva, o piloto parou na esquina do corredor. O passageiro aproveitou a 

estabilidade para disparar, e parece pronto para disparar de novo. Caralho! 

Decidi tentar minha sorte com a porta mais próxima. Disparei meu 

corpo como um projetil, transformando toda a energia acumulada em 

força. A fechadura de metal resistiu, mas a porta de plástico se soltou das 

dobradiças e desabou comigo. Enquanto tento me levantar, sinto a 

umidade na minha barriga. Toco para ver se tem algum órgão saltando 

para fora, mas é só o sangue, Come on Eillen! 
À minha esquerda, uma coleção de divindades de plástico orgânico, 

distribuída em prateleiras e pequenos altares, próximos ao chão. À minha direita 

uma menina, que aparenta ter a minha idade, se abriga atrás de um homem alto 

e barbudo, ambos estão aterrorizados. 

Senti gosto de ferrugem, minha boca deve estar se enchendo de sangue. Meu 

coração batia tão alto que nem ouvia os gritos da menina. Só o dundum, dundum. 

Sem pausa, como um motor. Toora Loora Toora Loo-Rye-Aye. 

Um pé acertou minhas costas e eu caí de cara, sem reflexos suficientes para 

proteger meu rosto com a mão livre. 

“Alguma coisa vai acontecer, eu não vou morrer assim, eu não posso, minha 

família não pode ouvir uma coisa dessas. Isso não vai acontecer, alguém vai fazer 

alguma coisa.”  

O segundo chute acertou minha cabeça e eu fico momentaneamente cego.  

O menino grita:  

– “Filho da puta!” - enquanto tenta acertar um terceiro, mas vai com tanta 

raiva que erra. Eu tento segurar seu pé, mas não encontro. 

“Eles vão atirar em mim, agora eu sei, agora eu sei com certeza. Mas eu não 

vou morrer, eles vão pensar que eu morri e irão embora, mas estarei vivo.” Por 

entre meus dedos eu vi meu agressor, me encarando. De pé, ainda de capacete, 

mas eu pude ver seus olhos. Eu não queria morrer! 

– Não me mata não, pelo amor de Deus – eu disse, quando não achei que 

ainda tinha forças. 

– O que você acha que eu vou fazer com você? O menino respondeu com 

mais ódio que nunca. 
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A arma se ergueu na direção do meu rosto e disparou. Ah, come on Eileen! 

 

II 

Por entre as frestas da persiana minha mãe vê a chuva começando a cair. O 

céu cinza se espalha pelo campo de visão desfiado. Abaixo; a sombra de outra 

enorme caixa. 

Tudo é similar nas caixas; os problemas, as catástrofes, até as exceções. 

Exceções similares, sementes transgênicas germinadas em probabilidades 

sintéticas, semeadas no mesmo solo e mesmo clima. As caixas são feitas de 

gerações, a consistência da previsibilidade da vida nelas é mantida por uma fila 

de espíritos cansados, ansiosos em cumprir seu papel e receber qual for a 

recompensa reservada aos tementes. 

Ela pensou todas essas coisas antes de piscar os olhos uma segunda vez, e 

seguiu assistindo a chuva engrossar, o dia escurecer, o laranja artificial das luzes 

ganhar força. Com melancolia, se lembrou de fazer a mesma coisa milhares de 

vezes em sua infância, e anos depois observar seu filho fazer o mesmo. 

A caixa diretamente oposta à sua é uma das antigas. A tinta nas paredes 

externas está marcada por décadas de chuvas e nenhuma reforma. O que havia 

sobrado da pintura original eram listras brancas desbotadas, entrecortadas pelo 

cinza do concreto. Ela costumava pensar que pareciam macarrão, agora ela via 

lágrimas. 

Com a ponta do polegar, ela sente o pequeno bastão na palma de sua mão. 

Ela pensa que se conseguir outra distração, alguma coisa até que os calmantes e 

o cansaço façam efeito, ela não precisará usar o ímã. Ela cogita ligar para alguém.  

“Quem se negaria a lhe dar consolo em uma hora dessas? A maioria dos 

conhecidos ficaria grato com a oportunidade, marcar essa tarefa como cumprida.” 

- Ela pensa amargamente. 

Ela esfrega o dedo contra a parte áspera do pequeno bastão, feita para 

aderência. Ela quer jogá-lo de volta na gaveta, talvez pela janela, mas não tem a 

força necessária. A evidência de sua fraqueza só aumenta o desejo de quebrar o 

bastão e desligar seu cérebro velho e cansado. O bastão faz um som de crac 

quando se quebra. Ela ouve um pequeno sino, um sino agudo e bem afinado, um 

som mágico. É como um verbo, um verbo estrangeiro que faz a língua tremer, 

um longo Tiiiiiim, que vai se dissolvendo e expandindo ao mesmo tempo. 

O nome científico da droga é Sendo, uma adaptação rústica da palavra 

japonesa para barqueiro. O que faz é afetar as ondas espirituais do usuário através 

de um som, cheiro, imagem ou qualquer outro estímulo. Desenvolvido para usar 

o cérebro como decodificador que transforma o código recebido em um código 

de memória ecto residual, possibilitando assim a assimilação da mensagem a 

nível espiritual. A mensagem que é captada pelo espírito é como um mantra, 

porém potencializado dezenas, centenas ou milhares de vezes. Uma droga para 

o sexto sentido. 
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O princípio é o mesmo da meditação. Pode ser dito de forma crua que é 

meditação instantânea e potencializada, transcendência induzida, um hyper 

mantra, daí a origem do segundo e mais popular nome pelo qual o alucinógeno 

é conhecido. “Ímã”. O efeito da droga pode durar por quanto tempo for desejado. 

Pode até ser usado para mudar a percepção de tempo, fazendo dias serem 

percebidos como minutos, ou o contrário. Existem centenas de ímãs com efeitos 

diferentes. 

As gotas de chuva são exuberantes, cada uma refletindo o dourado e o 

laranja das luzes artificiais que as cercam. Seguindo seu trajeto em direção ao 

chão, se curvando ao vento, se transformando em pequenos pássaros brancos 

antes de atingir a parede lateral da torre. Uma multidão de vozes de vultos se 

sobrepõe aos sons da rua. Ela vê tudo isso, enquanto flutua do lado de fora de 

seu apartamento. Efeitos sensoriais do primeiro estágio do ímã, enquanto toma 

controle das partes necessárias do cérebro e espírito. 

Através da janela vê seu corpo imóvel caído no chão da sala. Olhando de 

fora para aquele corpo gasto, parece menos que um cadáver, menos que as 

sexdolls velhas que viu uma vez, quando levou seus alunos em uma excursão 

pela central de reciclagem. Mas ainda existe uma conexão, uma linha tímida, 

porém inquebrável, ligando seu espírito à matéria orgânica, garantindo o retorno. 

O nome do Imã é delorean, um mantra de regressão imersiva, legal e popular. 

Ela passará a tarde comigo e meu pai. Versões de nós, criadas a partir das 

memórias guardadas em sua alma e cérebro. 

E quando o efeito desse ímã passar, ele usará outro, e outro. E quando ela 

estiver sem, sairá do apartamento, carregando algo que costumava ser nosso, 

para trocar por mais deloreans. Até que a casa esteja vazia, até que seu corpo 

esteja oco. Então nós nos encontraremos novamente, no limpo onde se 

encontram os espíritos dos pobres que não podem pagar previamente por um 

backup espiritual e restauração. 
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 veículo foi estacionado próximo a um jardim florido, de frente 

para uma imponente mansão. Gotas de neblina eram um prelúdio da 

intensa tempestade que estava por vir no isolado ambiente serrano. 

Uma mulher alta de cabelos loiros foi a primeira a descer do carro. 

Chamava-se Catarina e era a dona da casa na serra. Convidara a irmã, o cunhado 

e o pequeno sobrinho para um fim de semana longe da rotina agitada na Capital, 

naquele local que era como seu refúgio. 

Depois dela, saíram um garoto magro, de olhos acinzentados, e uma outra 

mulher, baixa, de cabelos ruivos. Tratava-se de uma criança de dez anos, 

chamado Enzo e de sua mãe, Patrícia. 

O motorista, um homem de cabelos grisalhos e de olhos verdes foi o último 

a deixar o automóvel. Chamava-se César e representava o estereótipo de um bom 

pai de família. Com sua câmera, filmava cada ponto daquele cenário novo. 

– Você e essa mania de filmar tudo. 

– Claro, temos que aproveitar e guardar cada segundo para o caso das teorias 

sobre o fim do mundo serem reais. 

Patrícia recebeu a última colocação com ar descrente, não acreditava nas 

lendas e nas teorias das quais já tinha ouvido. 

O 
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Catarina abriu o bagageiro e retirou as malas, tendo a ajuda da irmã e do 

cunhado para levá-las até os quartos na casa. Enzo correu entre as flores, 

colhendo e cheirando algumas delas. 

Uma mãe zelosa observou de uma das varandas os passos do menino 

traquina, enquanto um pai filmava as ações. 

– É melhor entrar, Enzo. A chuva parece que vai aumentar e já está 

anoitecendo. 

O menino não seguiu as recomendações da mãe. Em vez disso, caminhou 

para um ponto no entorno da floresta, fora do campo visual da genitora. 

Patrícia desceu e buscou a criança, apreensiva. Encontrou-lhe próximo ao 

tronco de uma árvore frondosa, com algo entre mãos e pronunciando algumas 

palavras. 

– Não faça mais isso, quer me matar de susto? Não passe perto dessa mata 

quando estiver sozinho. Pensei ter ouvido sua voz. 

– Sim, mamãe, estava falando com meu novo amigo, o Homem Grande. Ele 

te mandou isso. 

As mãos fechadas se abriram, revelando várias flores murchas. 

– Brincadeira de mal gosto. Aqui não tem ninguém mais. 

Irritada, puxou o garoto e o levou até a casa, não percebendo alguém à 

espreita, camuflado entre os galhos da árvore. 

Catarina lhes esperava na sala de estar. 

– Aprontando travessuras? 

– E dizendo mentiras, contou que conheceu um amigo novo. Por acaso tem 

algum vizinho ou algum morador que eu não conhecia nessa casa? 

– Não, minha irmã, venho aqui quando procuro total isolamento e calmaria. 

A casa mais próxima fica a muitos quilômetros de distância. 

Um homem de cabelos grisalhos desceu as escadas e se juntou ao trio. 

– Agora que interrompi as filmagens, vou providenciar um bom jantar e 

provar que homem também pode cozinhar. 

A dona da casa mostrou onde se localizava a dispensa e os utensílios na 

cozinha. 

A noite chegou acompanhada de uma chuva torrencial. Eram oito horas 

quando uma mesa sortida foi ocupada por quatro pessoas. A refeição tinha um 

agradável sabor agridoce, o seu decorrer, porém, seria amargo. 

Em meio à mastigação, a mulher de cabelos ruivos passou a tossir 

descontroladamente. Instantes sufocantes impediram sua respiração e trouxeram 

uma agonia exponencial. Um marido preocupado tentou contornar a situação lhe 

dando golpes certeiros nas costas. A tosse cedeu de relance. Sobre a mesa haviam 

ficado raias de sangue. 

– Foi apenas um engasgo. 

– Não, César, nenhum pedaço de comida saiu com a tosse, só esse sangue. 

Estranho. 
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– Foi ele, mamãe, o Homem Grande. Deveríamos ter convidado ele para o 

jantar. - Disse, olhando para um quinto lugar na mesa, isolado e vazio. 

– Chega dessa invenção de amigo imaginário, Enzo. Nessa casa não tem 

mais ninguém além de nós, sobrinho. 

A mulher loira se levantou e se dirigia na direção da irmã quando, 

simultaneamente, ecoou um trovão e as luzes foram extintas, proporcionando um 

mergulho numa profunda escuridão. A discreta luminosidade trazida por um 

relâmpago trouxe consigo a aparição de uma grande sombra na sala de refeições. 

Uma imagem que durou apenas um segundo, mas que gerou um assombro 

eterno. 

As luzes regressaram de relance. Enquanto três adultos se entreolhavam 

paralisados, uma criança se alimentava com tranquilidade. 

– Aquilo foi a sombra de algum objeto? 

César se levantou e revistou parte da mansão, retornando com uma resposta 

indeterminada. 

– Tendo a pensar que sim, Catarina. Aqui não tem ninguém intruso. 

—Acho que estamos bem cansados depois de horas de viagem e precisamos 

dormir. Amanhã será dia de passear em meio à natureza. 

Após a última colocação, Patrícia levou o filho até um dos quartos do piso 

superior. Contou uma história infantil, que conduziu a criança ao sono.  

Uma audição precisa captou um som que se assemelhava a um assobio, 

deveria ser os uivos dos ventos em meio ao temporal. Uma visão atenta viu algo 

com movimentos sinuosos surgir e arranhar o vidro da janela, verificou que se 

tratava de galhos secos que partiam de uma árvore próxima. A pele sentiu um 

arrepio paralisante, como se sentisse a proximidade de uma presença oculta. 

´´Tudo é obra da imaginação.´´ 

Caminhou até o cômodo onde o marido já descansava. Deitou-se e fechou 

os olhos carregados de cansaço. 

Acordou em meio à névoa, num jardim repleto de flores murchas. Viu um 

conhecido garoto passar às carreiras, tentou barrar o percurso, mas as mãos 

atravessaram o corpo do filho, sem tocá-lo efetivamente. Enzo se dirigiu até o 

meio da floresta, onde parou de frente para uma árvore. Um homem alto, magro, 

com braços longos e sem rosto definido apareceu, vestia um terno e gravata 

negros. Do corpo dele saíram vários tentáculos, que envolveram o garoto num 

abraço mortal. Gritou de pavor, mas ninguém parecia escutá-la. Envolto por 

sangue, o ser maligno subiu na árvore e, num processo adaptativo, camuflou-se 

entre os galhos. Não havia vestígios do menor atacado. 

Os olhos se abriram abruptamente, seu marido também havia despertado 

diante de movimentos bruscos. 

– O que houve? 

– O Enzo, preciso ver meu filho agora. 

Passos acelerados a conduziram até o cômodo onde estivera horas antes. 

Deparou-se com uma cama vazia e com inúmeras incertezas. Correu até o quarto 
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que ocupava, pegou a câmera que estava sobre um móvel baixo, passando a 

analisar suas gravações. 

– Querida, não entendo. 

– O amigo imaginário era real. Ele levou nosso menino. 

O olhar diferenciou em meio às imagens uma figura intrusa num plano ao 

fundo, à espreita. Um dedo indicador sinalizou o achado para o companheiro. 

– Pegue a chave do carro e chame a Catarina, precisamos resgatar o Enzo e 

sair desse lugar. 

Horrorizado, César seguiu os pedidos da esposa, que desceu até o piso 

inferior, largando a câmera sobre uma mesa. 

– Patrícia, quem levou o meu sobrinho?!- Indagou Catarina, que descia, 

tensa, a escada, acompanhada do cunhado. 

– A criatura mais assustadora que já vi na vida. 

– Péssimas notícias, a chave também sumiu. Como sairemos daqui? 

– Se não agirmos logo, mortos. Precisamos de armas. 

A dona da casa deixou a sala e retornou com um revólver, que pegara do 

cofre do escritório da casa. Entregou-o para Patrícia. 

– Sempre é preciso se precaver em meio ao isolamento. Está carregado. 

– Ótimo, irmã, todas as balas serão para aquela criatura. 

Como medida protetiva, Catarina e César pegaram facas de cozinha e 

lanternas. 

Os três saíram da casa em meio à forte chuva e seguiram até a floresta. A 

mãe determinada seguia na frente dos demais.  

O pai desnorteado ouviu o eco de uma voz conhecida que o chamava. Era a 

fala de Enzo. Afastou-se das irmãs, seguindo numa trilha lateral na direção do 

chamado. A luz da lanterna mostrou que estava parado de frente a um riacho. 

Sentiu algo afiado envolver sutilmente seu pescoço, virou-se e se deparou com 

uma face sem olhos, sem boca e sem nariz, um verdadeiro borrão desfigurado. 

Num estado de hipnose, perdeu o controle do próprio corpo. Seu medo se 

misturou à incredulidade, e, jogado violentamente nas águas revoltas, encontrou 

os braços da morte. 

Alheia ao ocorrido com o esposo, Patrícia seguia uma das trilhas, 

acompanhada de perto por Catarina. 

– Onde está o César? Ele estava bem atrás de mim. 

A mulher corajosa buscou em seu entorno, não encontrando pistas do 

paradeiro dos entes queridos. 

– Deus! O que esse monstro fez com o Enzo e com o César? Por que nós? 

A luz de um relâmpago revelou a presença do ser disforme à curta distância. 

Ela atirou várias vezes. As gotas de chuva se misturavam com as lágrimas do seu 

rosto. 

– Quero minha família de volta, desgraçado! Onde eles estão? 
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Um novo grito a fez estremecer, reconheceu-o como sendo da irmã. Com a 

lanterna, viu um corpo sendo arrastado para o interior da mata, deixando um 

rastro de sangue. 

– Maldito! 

Sentindo-se impregnada por solidão e por tristeza, seguiu o caminho de 

volta à casa. Já não se importava em ser um alvo vulnerável. Não valeria a pena 

viver depois das últimas e terríveis perdas. 

Entrou na sala de estar, passando ao lado de uma mesa vazia, 

semelhantemente à sua alma. Sentou-se numa das cadeiras do local, apontou a 

arma para a própria cabeça. Havia uma única bala. O som do disparo fatal foi 

simultâneo ao de um novo trovão. 

Uma câmera registrou cada movimento da suicida. A mulher que segurava 

o objeto estava satisfeita com a concretização de seus planos obscuros. 

Sua irmã tinha a família dos sonhos: um dedicado marido e um amoroso 

filho. Enquanto ela sempre convivera com a mais tenebrosa solidão, muitas vezes 

isolada naquela casa serrana. Não era justo. 

Conhecia todos os segredos mais obscuros da floresta, incluindo o homem 

esguio com instinto assassino e com predileção por crianças. Fora fácil firmar 

um pacto com benefícios mútuos e atrair os familiares até o isolado lugar serrano. 

As últimas imagens que tinham sido gravadas mostrariam quem fora a 

responsável pelos momentos de horror ocorridos naquela noite: Patrícia, sua 

frágil irmã, num assombroso surto psicótico que terminara com um suicídio. 

Catarina tinha em comum com a criatura disforme que fora sua cúmplice 

uma característica marcante: a face do mal. 
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O JULGAMENTO DE SILVANA 
Rosane Souza 

Baseado em fatos reais 

 

 

uando o juiz daquela tarde entrou no tribunal, que estava tomado por 

burburinhos e estalos da madeira dos bancos, tudo pareceu silenciar 

por alguns instantes. Uma gota de suor gelado escorreu pela têmpora 

da ré, e seus cabelos pareceram aderir a pele de seu pescoço. As algemas 

apertavam seus pulsos, e ela mantinha os dedos entrelaçados em seu colo. 

Os olhos de besouro de Silvana perscrutavam aqui e ali, sem parecer 

entender a gravidade de sua posição de acusada. O juiz leu palavras que ela não 

entendeu, à exceção do crime ao qual ela era acusada. Bruxaria. Quando entrou 

a primeira testemunha, Silvana sentiu a criança em seu ventre se mover, agitou-

se, pois ela também o fez. Ela reconheceu aquela garota, que fez um sinal da cruz 

quando passou por ela e se sentou no lugar designado para que contasse seu 

relato.  

Ao contrário do dia chuvoso que se encontrava no tribunal, o primeiro relato 

se passou em uma tarde de verão, uma daquelas em que não há nuvens no céu e 

nem vento para refrescar a pele. Catarina tinha onze anos, havia desenhado uma 

amarelinha na terra, e estava brincando quando viu Silvana algumas quadras a 

frente.  

A mulher carregava um pote de barro e parou na encruzilhada no final da 

rua. Ela pôs o pote de barro no chão, e chamou a menina com um aceno de mão. 

Q 
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Curiosa, Catarina saltitou em sua direção, mas algo a fez reduzir a marcha. Ela 

não saberia dizer se o cheiro das ervas, ou a visão do amarelo das unhas da 

mulher.  

– Você gosta de doce? – Disse Silvana, quando se sentou no meio da 

encruzilhada e começou a misturar aquelas ervas com óleo.  

– Gosto sim, senhora.  

– Então vem segurar este pote de barro para mim. – Explicou Silvana, 

estendendo a ela o vasilhame que segurava. – Te dou algumas balas que eu tenho 

aqui na minha saia. 

– A senhora não pode segurar ele sozinha? 

– Segure!  

Catarina obedeceu. Ela abraçou o pote de barro e estranhou, pois, sua base 

estava morna, como se tivesse sido tirada do forno. Silvana puxou do bolso da 

frente de sua saia fósforos, e jogou um palito aceso dentro do pote. A fumaça 

que subiu, veio direto ao encontro do rosto da menina. Seus olhos arderam, sua 

garganta trancou, e tudo pareceu diferente.  

Ao ver de Catarina, a fumaça ganhou formatos monstruosos, com garras e 

cheiro de enxofre. O próprio demônio havia se materializado diante dela, ou foi 

o que sua imaginação infantil entendeu. Ela fechou os olhos, cambaleou, 

tropeçou na própria sapatilha e caiu. O pote de barro se partiu em dois, e quando 

Catarina conseguiu voltar a enxergar, Silvana estava a sua frente. E ela nunca 

vira tanto ódio na face de alguém. 

A mulher bateu os pés no chão, como um animal raivoso. Catarina ainda 

zonza se levantou e correu, enquanto, Silvana gritava a ela uma série de 

maldizeres e ameaças. E tal qual uma profecia, a pequena Catarina sofreu as 

consequências de sua curiosidade, além da má sorte de estar no lugar errado, na 

hora errada.  

Catarina convalesceu-se.  

O juiz teve que pedir ordem, pois ao final do relato da menina, os presentes 

começaram a se manifestar. Silvana olhou para trás e encontrou os olhos de seu 

marido. Ela viu força em seus olhos, ainda que estivessem sombreados por um 

chapéu, e voltou a encarar seus algozes. 

Aos autos do processo, foi incluso o parecer do padre Francisco. Ele estivera 

lidando com as bruxarias de Silvana nos últimos anos. No relato por ele escrito, 

Catarina caiu com uma enfermidade que a teria matado, não fosse suas sessões 

de exorcismo. Nelas, a menina variava entre febres convulsivas, e hipotermia, 

inexplicável por qualquer um dos doutores que foram visitá-la. Seus cabelos 

caíram, um de seus olhos ficou vermelho e seus dentes começaram a apodrecer. 

Contudo o pior eram as feridas, grandes pústulas que eclodiram por todo seu 

corpo. 

Catarina estava condenada ao inferno, todos sabiam disso, até o padre 

Francisco ter a ideia de drenar as feridas uma a uma e delas, o óleo do pote de 
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barro verteu, assim, a pequena Catarina foi salva e estava viva para sentar-se 

diante do júri e contar sua história.  

Silvana viu a segunda testemunha entrar. Parte dela soube que o caso de 

Catarina não a condenaria, não com o depoimento de uma criança e um padre 

morto. A coisa mudava de figura quando se tratava de João Neves. Ele era um 

homem respeitado na região. Tinha um criadouro de porcos que exportava para 

todo o estado. Foi a primeira fazenda a ter água encanada, e um sistema de 

esgoto. Ele foi padrinho de casamento do prefeito da cidade, era membro da 

sociedade da virtude e católico assíduo. 

 E Silvana? Escrava forra que morava em um cortiço próximo à beira da 

estrada. Casada com um ex quilombola que chegara à cidade com documentos 

falsos e agora trabalhava como carpinteiro. Viviam uma vida cheia de tropeços, 

mas havia harmonia em seu casamento. Tanto que lá estava ele, a única pessoa 

naquele tribunal que não queria ver sua cabeça separada de seu corpo. 

João Neves colocou a mão sobre a bíblia e jurou dizer a verdade, nada mais 

que a verdade. Seu relato foi o mais chocante de todo aquele caso e começava 

em uma manhã fria. Era um dia atípico, pois quem estava ocupando o escritório 

na fazenda não era ele e sim sua esposa Teresa. Ele havia permitido que ela se 

sentasse ali, e chamasse os empregados para uma conversa.  

Entre elas, estava Silvana. Era a primeira vez que Teresa reparava naquela 

mulher. Ela estava com os ombros encurvados e parecia querer se misturar aos 

outros funcionários da casa. Contudo, seu tom de pele fez com que a senhora 

olhasse diretamente para ela e com um aceno de mão, Teresa pediu que ela se 

aproximasse. 

– Quem é você? – Perguntou a senhora, cruzando as mãos sobre a mesa. 

– Sou Silvana, sinhá, mas aqui me chamam de... 

–  Há quanto tempo está aqui, Silvana? 

–  Trabalho faz um mês só. Foi Seu Bastião que me contratou pra cuidar 

da horta e limpar o chão. 

–  Aqui nós temos uma regra, Silvana, empregados são pagos, escravos 

não. – Explicou Teresa. – Qual a sua diferença? 

–  Eu tenho a minha carta de alforria aqui, sinhá. – Silvana colocou as mãos 

no bolso da saia branca que usava. Ela sempre andava com a carta de alforria, 

pois pessoas como dona Teresa sempre colocavam sua credibilidade em cheque. 

– Guarde sua carta, e me responda. – Mandou a senhora. – Qual a sua 

diferença para os escravos da minha fazenda? 

– A carta... 

– Nenhuma. – Explicou Teresa. –Ou você pintou sua pele dessa cor, ou você 

continua sendo um deles. E aqui nas minhas terras, nós só pagamos empregados.  

– Mas eu... 

– E eu não tenho empregados negros Silvana, só escravos. – Ditou Teresa. 

– Se eu pagar você, vou ter que pagar todos eles! Pense, o que seria de mim?! O 



69 

 

que seria da minha família?! E como eu poderia manter você na linha? Se 

empregados não vão para o tronco? 

– Mas sinhá, por favor, eu preciso deste dinheiro... 

– Devia ter pensado nisso antes de comprar sua alforria. – Disse Teresa. – 

Agora saia da minha fazenda. AGORA!  

João Neves contou o que ouviu dos empregados, de como Silvana pareceu 

crescer, de como ela olhou para a senhora de cima. Quando passou entre os 

empregados, alguns dizem que a viram flutuar perto do chão, outros que viram 

sua unha crescer nas mãos. Ou seus olhos saltarem na órbita. Quando chegou a 

porta, Silvana virou-se e estendeu a palma da mão e dizem os empregados que 

uma mosca e uma barata voaram pela sala.  

Na mesma noite, Teresa adoeceu. E não foi só ela. Começou com uma febre, 

que tomou todas as mulheres da casa, inclusive as empregadas. Estas se 

recuperaram logo em seguida, mas a da família permaneceu. A filha mais nova 

logo começou a ter visões demoníacas, a mais velha cantava músicas em línguas 

que ninguém da casa conseguia entender, já a esposa, a matriarca da casa, sobre 

essa recaiu todo o ódio de Silvana.  

A febre baixou, e ela caiu em hipotermia. Chamaram o melhor médico da 

cidade, nenhum diagnóstico. Hospitalizaram a senhora Teresa, e nenhum 

diagnóstico. Chamaram o melhor médico da capital, mas nem mesmo ele 

conseguiu entender como ela estava com a temperatura tão baixa, ou a razão das 

alucinações das meninas.  

Certa noite, João Neves acordou com um grito. Era sua filha no quarto ao 

lado. Quando se levantou viu sua esposa no corredor, engatinhado. Ele foi até 

ela, e viu sangue saindo de suas narinas, de seus olhos, de seus ouvidos e até 

mesmo de sua gengiva. Ela tentou falar, mas saiu apenas um rugido rouco e 

grotesco.  

Ele ouviu outro grito, e quanto chegou ao quarto das crianças, viu que ambas 

estavam despertas, a mais velha estava virada de lado, vomitando uma torrente 

de baratas e moscas mortas. A mais nova se debatia e gritava sobre a cama.  

João Neves chamou o capataz, e o mandou à cidade para que trouxesse o 

padre, uma vez que nenhum doutor foi capaz de curá-las. Naquela manhã o padre 

Francisco iniciou um exorcismo que durou três dias e três noites. Teresa morreu 

já no primeiro dia, gritando por ajuda e amarrada na cama para que não se 

machucasse. As meninas foram libertas, mas suas mentes jamais voltaram a ser 

as mesmas e elas ainda eram assombradas por vultos na calada da noite e por 

sons que ninguém mais ouvia. O padre Francisco se enforcou horas depois de 

deixar a casa, assombrado pelo sofrimento das meninas, e sussurros 

enlouquecedores que o perseguiam. 

Dois anos depois, João Neves enfim viu sua oportunidade de apontar seu 

indicador com um anel de rubi e contar ao mundo quem trouxe toda aquela 

desgraça para sua família. A bruxa Silvana. E quando o juiz bateu com seu 

martelo e disse em alto e bom som “Culpada” Silvana sorriu, os olhos de besouro 
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procuraram e encontraram os de João Neves. Um padre foi designado para 

exorcizar mais uma vez a casa dele, e assim, ao seu ver, justiça foi feita.  

Ele saiu do tribunal sozinho como entrou, sentindo que iria dormir como há 

muito não dormia. Sentou-se no trem, e quando a vontade de tossir veio, ele 

colocou um lenço na boca. Quando o afastou, além de seu catarro, uma perna de 

aranha ainda se movia no lenço. Era só o começo, pois o que ele não sabia, era 

que nenhuma lei poderia impedir o espírito da feiticeira Silvana.  

A história de Silvana é baseada na de Sipriana. Aos quarenta anos, Sipriana 

com outras mulheres foram acusadas de bruxaria na cidade de Curitiba. De 

acordo com os relatos, ela e seu cartório de bruxas nomeado “Fuãs” foram 

acusadas de adoecer a esposa, irmã e as quaro filhas de seu acusador. Entre os 

sintomas que ela causava estavam vomitar baratas vivas, ossos, cabelos e até 

mesmo pernas de sapo. Suas vítimas melhoravam após sessões de exorcismo. 

Ela também foi acusada de distribuir bolos envenenados para a população. A 

história de Sipriana se perde pois, após sua prisão, não há mais relatos de seu 

paradeiro. 
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OFERENDA NA ENCRUZILHADA 
Tauã Lima Verdan Rangel 

Baseado na lenda: Pé do Diabo 

 

 

 tempo, por si só, suaviza os fatos, distorce a realidade, minimiza 

os detalhes e, por vezes, nos traz um pouco de alento. Alguns 

detalhes são comumente acrescidos e outros propositalmente 

esquecidos. Muitas estórias tidas, hoje, por lendas são reflexo de episódios 

incapazes de serem explicados racionalmente. Não há explicação racional, pois 

apenas o sobrenatural é capaz de justificar alguns fatos acontecidos.  

No passado, conta-se que em uma região conhecida por Inhanguetá, 

atualmente, um bairro da capital do Estado do Espírito Santo, Vitória, presenciou 

um pacto firmado com o próprio Diabo, o Maligno. A região em nada se parece 

com a área urbanizada e densamente povoada dos dias atuais; ao contrário, era 

uma região rural com grandes propriedades, vizinhos distantes e plantações que 

cobriam a terra. 

Em Inhanguetá, havia um homem muito rico e muito avarento. Mesmo 

tendo tantas propriedades, o olhar sempre ambicioso desejava aquilo que não lhe 

pertencia. A insatisfação era uma amiga constante, a ambição uma fiel 

conselheira e a vontade de possuir o que não lhe pertencia era uma das suas 

grandes metas de vida. O homem era manipulador e, não raras vezes, utilizou-se 

da ignorância do seu semelhante para conseguir obter aquilo que tanto desejava, 

em especial acumular terras. 

O 
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Contudo, horas a fio, os pensamentos eram consumidos até a exaustão em 

como o homem poderia criar meios para conseguir tomar a terra de seus vizinhos. 

Em sua mente, ninguém saberia dar o devido valor às propriedades como ele e, 

como as pessoas não sabiam explorar as terras, não poderia permanecer com seus 

proprietários. Certa noite, o homem acordou sobressaltado e com a respiração 

acelerada. Apesar da estação fria do inverno está em seu auge, gotas de suor 

escorriam pelo rosto marcado pelo sol. O homem rolava de um lado para o outro 

e não conseguia voltar a dormir. Olhou para o lado, a esposa estava em um sono 

pesado. 

A inquietação que consumia o coração fez o homem saltar da cama. Os pés 

esquálidos e grossos sentiram o frio do chão da casa. Um arrepio intenso 

percorreu todo o corpo. Apesar da janela está fechada, o homem pode sentir uma 

lufada gélida açoitar a pele. Da guarda da cama, ele pegou um velho casaco e 

cobriu os braços. Ao mover-se lentamente, o homem foi em direção à cozinha e 

sentou-se à mesa, iluminada apenas pela chama fraca de uma vela. Puxou uma 

cadeira e ficou ali sentado no escuro. Pelo menos, pensava que estava sentado 

sozinho naquele lugar. 

Os pensamentos estavam em um frenesi e só conseguia repisar o fato de as 

propriedades que eram localizadas no em torno da sua deveriam pertencer apenas 

a ele. Ninguém, naquela região, poderia ser dono de terra alguma. Por um 

segundo, enquanto o lume da vela tremulava, o avarento chegou a balbuciar: 

– Estas terras devem ser minhas e de mais ninguém - falou em um tom 

pesado de ambição. 

Após proferir tais palavras, sentiu que a chama da vela ficava ainda mais 

fraca e uma penumbra ainda mais densa se formava. Sem saber explicar ao certo, 

teve a nítida sensação que uma presença tomar corpo no breu da cozinha. Mesmo 

não sendo capaz de distinguir o corpo que estava defronte a ele, sabia que havia 

algo de muito errado que acontecia naquele momento. Assim, avistou um par de 

olhos vívidos verdes que brotavam do meio do negrume e uma gargalhada 

convidativa pode ser ouvida pelo homem avarento. 

– Meu bom homem, concordo com você. As terras desta região devem 

pertencer apenas a você - disse em um tom macio e aveludado a estranha criatura 

que tomava corpo diante dos seus olhos. 

Ainda que pensasse que tudo não passava de um insano delírio ou mesmo 

de um sonho acordado, o homem continuou a falar. Enumerava naquele ambiente 

escuro uma série de motivos que justificavam, na sua visão, o porquê de ser ele 

apenas o único detentor de razões para ter todas as terras. À medida que 

apresentava os motivos, a voz que estava sentada diante dele respondia e 

manifestava concordância com todos os argumentos. As palavras aveludas e 

persuasivas proferidas pela criatura criavam um embuste, um laço que envolveu 

aos poucos o homem avarento. 

O estranho diálogo se arrastou por horas. A fala pesada e ambiciosa do 

homem ecoava pelas paredes da cozinha. Um pequeno facho de luz adentrou pela 



73 

 

janela e os raios da aurora, de maneira tímida, dissiparam a treva intensa em que 

o homem se encontrava. Com os olhos vermelhos e cansados pela madrugada 

que passou, o avarento, por alguns segundos, tentou entender tudo que havia 

acontecido, já que não conseguiu, com as luzes do alvorecer, ver nada diante de 

si. A cadeira estava no mesmo lugar. Parecia que, de uma maneira muito 

estranha, esteve, durante toda a madrugada conversando sozinho. 

O episódio sombrio não trouxe qualquer temor ao homem. Na realidade, o 

diálogo com a criatura demoníaca continuou a acontecer por algumas noites. Em 

todas as conversas, a voz aveludada e compreensiva da criatura afagava o ego 

inescrupuloso do homem avarento, que ficava convencido de ser detentor de toda 

a razão. De fato, apenas ele poderia ser o dono de todas as terras. Numa fatídica 

noite, porém, o tom da conversa tomou outro rumo. A criatura, depois de um par 

de horas em que o homem remoía a ladainha, interrompeu-o abruptamente: 

– Meu bom homem! Eu te proponho um pacto. O preço a ser pago é muito 

pouco diante de tantas riquezas e terras que você vai conseguir - disparou a 

criatura com um claro sorriso malicioso na face cuja penumbra cobria parte. 

Preenchido por um ímpeto sem tamanho, o homem não conseguiu sequer 

esconder como estava excitado com a possibilidade de ter, enfim, todas as terras 

que tanto desejava. Os olhos ficaram vidrados em cada uma das palavras 

proferidas pela criatura. Após ouvir minuciosamente a proposta, ele respondeu 

àquele ser: 

– Qual é o preço? Estou disposto a empenhar qualquer coisa para ter todas 

as terras - disse o homem com um sorriso ingênuo na face. 

–  O preço é muito barato. Exijo apenas que, neste momento, você sele 

nosso pacto com uma gota de sangue sobre o papel, retrucou a criatura. Quando 

você conseguir tudo o que quiser, as terras em volta da sua propriedade, eu virei 

receber uma pequena comissão. Um valor quase irrisório diante das riquezas que 

você obterá - disparou a criatura com um sorriso sagaz. 

Antes que o homem pudesse questionar onde estava o pacto, uma mão 

medonha brotou das trevas diante dele. Unhas afiadas e compridas contrastavam 

com a pele manchada e purulenta. Daquela estranha visão advinha um cheiro 

pútrido, fétido, similar à carne em decomposição. Apesar disso tudo, o homem 

avarento foi incapaz de se atentar para tantos detalhes e, com a lâmina afiada de 

uma faca, abriu um pequeno corte no dedo indicador direito e deixou uma gota 

solitária de sangue pingar sobre o papel. 

De fato, poucos dias se passaram desde o homem fechou o pacto com a 

criatura demoníaca e logo começou a conseguir a comprar, por um preço bem 

aquém do real, as propriedades no em torno das suas terras. Enfim, o homem 

tinha conseguido tudo aquilo que tanto almejava. À medida que o tempo passava, 

o homem esqueceu-se do pacto firmado e, mais do que isso, da cobrança que 

seria efetuada. 

Em uma noite de sexta-feira, depois de um longo tempo, o homem acordou 

sobressaltado com a respiração ofegante. Dirigiu-se até a cozinha e, antes que 
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pudesse dizer qualquer coisa, sentiu a presença conhecida tomar forma no breu 

da escuridão. Aqueles vívidos olhos verdes saltaram do negrume e um sorriso 

malicioso acenava para o tom da conversa. 

– Meu bom homem! Creio que deva estar muito feliz. Afinal, conseguimos 

concretizar suas ambições... 

– Sim! De fato, estou muito feliz. As terras estão nas mãos de quem sabe 

como cuidar - respondeu o homem em um tom hostil e soberbo. 

– Ora, ora... muito bem! Agora, meu bom homem, venho cobrar pequena 

porcentagem. Apenas minha quota de participação no grande empreendimento 

que você pactuou comigo - retrucou a criatura. 

O homem, sentindo, pela primeira vez, um temor preencher o seu coração, 

não teve coragem sequer de questionar qual seria o pagamento pelo pacto 

firmado com a criatura.  

– Não precisa perguntar qual será o pagamento, pois faço questão de me 

antecipar a você: amanhã, neste mesmo horário, você vai até a encruzilhada, 

perto da velha porteira, e vai sacrificar o seu filho mais novo. O pagamento é 

simples: o sangue dele pelas propriedades que você conseguiu. Caso você não 

honre o pacto, perderá as propriedades e a própria vida - sentenciou a criatura, 

com um sorriso macabro em sua face. 

Por algum momento, o homem ficou vacilante em cumprir o acordado e até 

pensou em descumprir tudo. Contudo, a ganância e a ambição em seu coração 

eram maiores do que o amor que tinha pelo próprio filho. No girar do dia 

seguinte, ele planejou como cumprir o acordo. Quando deu próximo à meia-

noite, furtou-se pelo breu da casa e levou a criança até o local indicado. Mesmo 

estando meia sonolenta e não sendo capaz de entender o que estava prestes a 

acontecer, a criança questionou ao pai onde iriam e o motivo de andarem tão 

tarde por aquela trilha. 

De repente, quando alcançaram a encruzilhada, a luz esmaecida da lua 

permitiu que o homem avarento avistasse a horrenda criatura com quem havia 

pactuado. Os olhos verdes tão luminosos contrastavam com a aparência pútrida 

da pele. Uma substância gosmenta escorria do corpo daquele ser e um cheiro 

nauseabundo empesteava todo o lugar. Ao seu redor, cães negros de olhos 

vermelhos babavam em direção ao pequeno menino. Com um golpe seco de uma 

lâmina, a criança foi imolada como sacrifício para honrar o pacto firmado pelo 

pai com a criatura demoníaca. 
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om dia. Meu nome é Marina e sou uma das sócias do lugar. 

Todos vocês sabem o motivo de estar aqui e eu não preciso me 

alongar sobre isso ou me justificar. Vocês já passaram por duas 

entrevistas além das seleções costumeiras e por isso estão aqui. Mas algo que 

vocês não sabem é que serão separados por categorias. Não tenham pressa e 

pensem nas respostas que darão, preciso que sejam honestos não apenas comigo, 

mas consigo mesmos. 

Claro que vocês já viram que em cima da mesa tem uma pasta com seus 

nomes, em cada pasta desta tem um questionário, quero que vocês o preencham 

da maneira mais clara possível, mesmo que se sintam envergonhados ou 

expostos. Se tiverem alguma dúvida, basta levantar a mão que eu irei até vocês. 

Alguma pergunta? 

– Não senhora. 

– Comecem. - E começou aquele famoso farfalhar de papéis e meus recrutas 

começaram a escrever. 

– Senhora Marina? - Uma loira levantou a mão no fundo e fui até ela. Ela 

me questionou sobre algo e eu a respondi, após esclarecer eu voltei para o meu 

lugar. 

Depois de aproximadamente 1:20 todos acabaram. Perguntei se havia 

alguma dúvida ou se queriam me dizer algo e todos negaram. Eu agradeci e avisei 

- B 
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que ligaríamos avisando quando começariam seus novos empregos. Tudo 

organizado não é mesmo? Precisamos ser, não é à toa que somos a melhor e 

maior empresa de acompanhantes da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

A empresa começou de maneira estranha, a nossa fundadora era virgem e 

totalmente inocente e se apaixonou perdidamente. Pouco tempo depois eles se 

casaram. O que ela não sabia é que ele era um cretino de marca maior e mais ou 

menos após um mês de casados e já com pouco dinheiro ele começou a mostrar 

sua verdadeira vocação, que viera ser um estelionatário vagabundo e covarde. 

Ele obrigou ela a dormir com vários homens importantes enquanto os 

fotografava e quando ela se negava, ele batia nela. Depois ele o chantageava 

ganhando uma boa soma em dinheiro sobre tudo isso. O que eu soube é que no 

final das contas, ela ficou muito bêbada em uma noite, cortou o rosto dele com 

uma garrafa e foi embora.  

Ela começou a empresa naquele dia. 

Nunca soubemos de onde ela tirou o dinheiro para construir o império que 

formou. Ela fugiu para se casar e o que sabemos é apenas especulação. Uma vez, 

ela tomou um porre e me contou que havia feito um pacto com o diabo e que o 

seu tempo estava esgotando, óbvio que eu apenas concordei e a pus na cama 

depois de dar um banho e cobri-la. Isto me assustou porque ela era uma pessoa 

muito dura, ela nunca desabafava com ninguém, mas principalmente, ela nunca 

se mostrava frágil. O tempo passou e a vida se seguiu. Eu consegui o cargo 

depois de cinco anos trabalhando e sendo o seu braço direito. 

Ela me tirou das ruas, eu vivia com medo e fugindo. Norma me mostrou que 

para estar de pé e ser uma boa pessoa eu precisava querer isso. Me fez terminar 

o segundo grau, pagou minha faculdade e inúmeros cursos de línguas e todos os 

cursos de administração, contabilidade e planejamento. Eu mal tinha tempo de 

respirar, trabalhava todos os dias nos meus horários fora de curso e faculdade. 

Norma só me livrava nas semanas de prova, na verdade não era apenas para mim 

que ela exigia isso. Era uma regra, quem estudava deveria apresentar seus 

horários, matérias e principalmente notas. Quando alcançávamos o esperado, 

recebíamos premiações como viagens e ou algo que gostamos. Uma vez ela 

bancou um cruzeiro para um dos rapazes levar a sua mãe, todos ficamos muito 

emocionados porque a mãe do rapaz estava muito doente e o rapaz pode dar a 

sua mãe a viagem dos sonhos dela. Sabe-se lá Deus como ela descobriu isso, mas 

ela o fez. 

O que diz respeito a mim, ela me ensinou tudo o que eu sei sobre homens e 

essa vida de acompanhante. Temos homens e mulheres trabalhando com a gente 

e atendemos um público de altíssimo nível. Políticos, religiosos, artistas, 
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empresários. Temos todo tipo de pessoas, para todos os níveis e para o que você 

precisar. Basta ter dinheiro. 

Gastamos uma quantia absurda com cada um dos nossos funcionários, e por 

isso os separamos em categorias, ninguém faz nada que não quer por aqui. E 

embora façamos tudo isto, nós não contratamos qualquer pessoa. Além de serem 

perfeitos, eles precisam ser moldados a partir do que cada cliente precisa. Temos 

meninos e meninas para todos os gostos e perfis, por isso os questionários 

precisam ser preenchidos, nós precisamos saber o nível de experiência e o que 

eles estão dispostos a fazer e a tentar. Temos pessoal para sexo normal, para sexo 

anal, BDSM, temos trans... Não importa o que você quer, é só nos pedir que nós 

temos. Temos acompanhantes inclusive que não fazem sexo com seus clientes. 

Como eu disse, depende do que você está procurando, todos eles têm níveis 

elevados de intelecto, caráter e conhecimento sobre sexo. 

Eu cuido de tudo pessoalmente, quando algum cliente liga, a secretária 

envia a solicitação para a equipe e o gerente responsável escolhe o acompanhante 

baseado no que o cliente quer. Parece simples, mas existe todo um processo para 

que ninguém seja enviado para o lugar errado. Isto já aconteceu antes e você não 

imagina a confusão que deu, imagina um misógino machista recebeu em seu 

quarto uma linda transexual para o sexo sádico. Imaginou? Foi mais ou menos 

por aí. 

Norma, a fundadora e sócia majoritária cuida da Equipe Iniciação Quatro, 

eu não sei o motivo deste nome, mas cada uma de nossas equipes continham um 

nome, o deles era numeral. Esta equipe consiste por cinco de nossos 

acompanhantes mais bonitos, mais inteligentes e mais bem equipados, mais dois 

pessoas da área de informática e mais dois detetives e seus salários são tão altos 

que suprem mais da metade de nossa folha de pagamento. De igual maneira eles 

trazem valores absurdos de uma hora para outra em uma conta fantasma que eu 

descobri a pouco tempo. Tudo é altamente sigiloso e até mesmo eu não entendia 

muito bem como era ou o que faziam e quando eu descobri, quase tive um treco. 

Estes funcionários não têm qualquer registro ou qualquer identificação com a 

gente. Eles são altamente treinados por ela e seus clientes são escolhidos a dedo. 

Ela tem algumas pessoas escondidas em sua folha de pagamento, ela descreve 

como - gastos extras - e tem amigos e olhos em todo lugar, está sempre em festas 

e eventos e é amiga de esposas de alto escalão. É assim que ela recolhe a maioria 

de suas informações. Suas amigas nem imaginam que por trás daquela linda, 

amiga e sorridente ruiva está uma raposa disposta a acabar com seu dinheiro.  

Mês passado ela extorquiu mais de dois milhões de um político, ele é 

candidato a presidente e se diz fiel a esposa e seus valores familiares. Nossos 

detetives foram atrás de provas. Não satisfeitos descobriram ainda que ele é 

membro de um clube privê de sado masoquismo, não apenas da parte BDSM 

mas que ele gosta mesmo é da parte sádica da situação. A pessoa que contracenou 

com ele é uma das nossas e o convidou para uma cena fora dali. Ele foi e 

estávamos a par de tudo. Os fotografamos a partir de uma brecha de cortina que 
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nossa menina nos deixou, um pedacinho que mal dava para ver se você não 

soubesse onde procurar e como para estes jogos a iluminação é necessária, nem 

nos preocupamos com as câmeras noturnas. Uma semana depois, a grana entrava 

em nossa conta fantasma e as fotos desapareceram por completo. 

 

 

 

 

Norma não constituiu família. Depois do que Earl - seu marido - fez a ela, 

ela nunca se casou novamente ou teve filhos. Ela desacreditou totalmente nos 

homens e dedicou-se a destruir qualquer um deles que não fosse aquilo que 

aparentavam. Suas vítimas não eram homens e mulheres a esmo, ela ia atrás de 

pessoas sem escrúpulos, estupradores, assassinos e marginais e doava quase tudo 

que ganhava com este dinheiro fazendo doações anônimas para centros de 

proteção a crianças, gays e a mulheres. Por muitas vezes, ela apenas chantageava, 

mas em algumas poucas, as pessoas apenas apareciam mortas e as fotos 

desapareciam em nossa lareira. 

Em uma bela tarde ensolarada, ela me chamou para um café. Como ambas 

tínhamos acesso as agendas uma da outra, eu estava com tempo livre e ela 

também. Nos sentamos no terraço da empresa aproveitando o sol e conversamos 

muito sobre nossos funcionários. Ela confiava em mim e eu nela, cegamente. 

Depois de tudo o que passei em minha vida, posso dizer que Norma me salvou. 

Mal eu sabia que aquela conversa ia mudar toda a minha vida.  

O que ela me contou naquela tarde eu não seria capaz de repetir a ninguém, 

mesmo que esta pessoa insistisse em sabê-lo, eu não saberia por onde começar. 

Mas enfim, eu soube em detalhes como ela iniciou a empresa e de onde saiu todo 

o dinheiro para isto. Neste meio tempo, ela já tinha pronto um grande testamento 

onde eu era sua maior beneficiária, incluindo algumas outras poucas 

propriedades a terceiros e uma amiga querida de muitos anos. 

Uma semana após nosso encontro, Norma disse que iria viajar para um 

resort por alguns dias e comprou apenas a sua passagem de ida. Ela nunca mais 

voltou. Quando a polícia nos procurou, informaram que ela foi atacada por algum 

animal selvagem e eu entrei em choque. Não podia ser verdade, eu não podia 

acreditar que isto estava de fato acontecendo.  

Nossa empresa parou por alguns dias para a leitura do testamento e tramites 

finais, eu deixaria tudo como estava, mantive todos os funcionários porque era 

isso que ela queria que eu fizesse. Mas aquela conversa nunca me saiu da cabeça. 

E se aquilo tudo o que ela me contou é verdade, como lidar com isso? 

Os dias foram passando e as coisas se ajustando. Nossa equipe funcionava 

bem mesmo sem a Norma coordenando-os, eles se encontravam uma vez na 

semana na empresa e se trancavam em uma sala que era exclusiva deles, eu 

mesma nem sabia o que fazer para lidar com algo assim, então apenas os deixei 

seguir seu curso. Às vezes, eu via quantidades exorbitantes de dinheiro entrando 
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na conta da empresa, e eu sabia que era algum trabalho deles, mas nunca os 

questionei. Seus contratos de gaveta tinham vencimento, e a cada um que vencia, 

eu não contratei mais pessoas para o lugar, eu não saberia como fazê-lo, nem 

mesmo onde procurar as pessoas necessárias para ocupar o lugar de onde saíram, 

até que no fim das contas, a equipe Iniciação Quatro acabou. 

 

 

 

De algum tempo para cá, comecei a ter pesadelos. No início eram espaçados, 

um por semana, depois três por semana, até que chegou o momento em que este 

mesmo pesadelo era diário. Eu não queria dormir, tinha pavor de sonhar. Percebi 

um padrão, nas noites em que eu dormia menos, eu sonhava com demônios de 

olhos vermelhos gargalhando sobre mim, e nas noites que o cansaço me batia 

com força, cães de pelagem preta, parecendo dobermans raivosos e com seus 

dentes gigantes pairavam em meu rosto, ou pernas, babando em mim.  

Sonhava que eles me atacavam e retiravam as minhas vísceras, ou mordiam 

minha cabeça até meu cérebro estar espalhado por todo o chão, eles iam atacando 

todo meu corpo enquanto seu dono apenas o olhava com cara de divertimento. 

Mas tinha um cão que me dava arrepios, ele não me atacava, ele lambia a minha 

pele como se estivesse degustando algo muito gostoso.  

Em meio a tudo isto, eu acordava gritando toda noite, embebida em suor e 

algumas vezes chorando, assustada demais para parar, mas o que me deixava 

ainda mais perplexa é que todas as vezes, não importa o que acontecia nos 

sonhos, eu acordava sempre no mesmo horário. Até que em uma destas noites, 

após um ano tendo a mesma repetição de pesadelo, senti uma presença em meu 

quarto, mas não vi ninguém. Nem sei o motivo pelo qual olhei para o relógio, 

porque eu já sabia que eram 05:00 da manhã, afinal, eu acordava todos os dias 

no mesmo horário, graças a estes malditos sonhos, levantei e fui beber água. Me 

sobressaltei quando ouvi uma respiração próximo a mim, mas olhei em volta e 

não vi ninguém, acendi a luz porque ainda estava escuro e foi então que sentado 

a minha mesa da cozinha havia alguém sentado. Um homem muito bonito que 

se apresentou como Belial e me contou em detalhes o motivo de estar ali.  

Encurtando a história, Norma não havia vendido apenas a sua alma, ela 

vendeu a alma de todas as pessoas que assumiriam a empresa a partir dela, 

inclusive a minha, e a cada dez anos ele estava ali para reclamar o seu acordo. 

Tentei argumentar com ele, que eu não tinha culpa e que eu não queria ir e que 

ele não poderia me obrigar. Afinal, o acordo não era meu. E foi então que ele se 

transformou. Aos poucos, seu rosto foi mudando. Seus olhos antes de cor mel se 

tornaram vermelhos, seus lábios foram afinando, sua pele foi tornando-se 

acinzentada, começaram a brotar escamas do seu corpo, eu me levantei assustada 

enquanto olhava tudo aquilo e não acreditava. Ele... Aquele... Aquele homem, 

sentado a minha cozinha era o demônio do qual eu vinha sonhando a exatamente 

um ano atrás. 
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– Marina, não me obrigue a te levar a força. - Disse ele com uma voz gutural. 

– Mas... mas... eu não quero ir. Não estou preparada para morrer. 

– Você não tem escolha. Ou você vem comigo, ou farei da sua morte algo 

memorável. Sou Belial, fui o primeiro anjo criado, e hoje sou o demônio mais 

importante da Terra e para te dizer a verdade eu nem sei o que faço aqui. 

Qualquer um poderia fazer este trabalho, mas ao contrário disto, eu deixei 80 

legiões de lado para vir te buscar a pedido do próprio Lúcifer. 

– Meu Deus do Céu... 

– Deus? Não querida... Deus não te salvará neste momento. E eu trouxe os 

meus próprios ceifeiros para te buscar. 

Então ele apontou para o lado, e eu os vi, três cães terríveis, com olhos 

amarelos, sangue pingando por feridas abertas que rosnavam e esperavam suas 

ordens. O odor que emanavam era desagradável e eu podia jurar que os ouvia em 

minha cabeça, uma confusão de frases e pensamentos, mas o que estava mais à 

frente eu entendia melhor, ele dizia que seu nome era Dip e que o que ele mais 

queria naquele momento era sugar meu sangue. Ele parecia demais com o cão 

endemoniado do meu sonho que degustava minha pele, mas como saber? Eles 

eram parecidos e eu estava assustada demais para pensar nisto. Aquilo não podia 

ser, podia? Será que era apenas mais um sonho, porém este um pouco mais real? 

Então me senti gelar, meu corpo começou a amolecer e eu caí no chão da 

cozinha desmaiada. E nunca mais acordei. 
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Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) e AR (Associação de 

Roteiristas), desde 1990. Redator final do programa “Bronco” – Ronald 

Golias e Nair Belo- TV BANDEIRANTES – SP.; Redator do programa 

“A turma da máscara” – Beto Carrero produções- S.P.- Direção - Adriano 

Stewart; Redator de stand-up de Chico Anysio, Zé Vasconcelos, Rogério 

Cardoso. Redator do programa “Comando maluco” – SBT – Dedé Santana 

– Direção Hilton Franco. Roteirista premiado pela Academia de cinema 

de São Paulo com o curta metragem- “Ideias malucas”; roteirista do 

primeiro desenho animado em computação gráfica para cinema da 

América Latina – CASIOPEIA - Nilo de Rossi produções e TV 

CULTURA; autor da página HIENAS, escolhida pelas revistas WEB e 

WEB GUIDE e Jornal Estado de São Paulo em 2004 entre os 50 melhores 

sites de humor do mundo. Escritor de humor e horror da editora 

Vermelho- Marinho- Rio de Janeiro e AMAZON, colunista de jornais e 

revistas, radio cultural Cruzeiro do Sul - FM. 

Laércio Barbosa, é fã de histórias de terror desde a infância. Inspirado por 

filmes, romances literários e lendas locais da região onde vive, ele passou 

a criar seus próprios contos e mostrar um pouco de seu fascínio por um 

gênero tão instigante. 

Luciana Martins Pereira Cortopassi vive em Campinas, é advogada há 15 

anos e, escritora nas horas paralelas. Possui um livro publicado, “O 

Berçário das Almas – O Gótico” (2011 Editora All Print), e um a publicar, 

“O Berçário das Almas – O Sigilo de Lúcifer” (este ano). Atualmente 

escreve o romance, “O Lobisomem”. 

Marco Antônio Baptista é um nerd apaixonado desde que se entende por 

gente. Nascido em 1997, carioca, espera sua carta de Hogwarts até hoje. 

Enquanto isso, gosta de passar o tempo livre jogando, vendo séries e 

enchendo listas e mais listas com ideias de histórias que um dia podem 

ganhar vida. 

Nancy Scarlett-Hayalla, é natural de Guarujá, São Paulo. Desde criança, 

sempre sonhou em ser escritora, mas somente agora resolveu criar 

coragem para realizar este sonho. Teve seus primeiros publicados nas 
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Antologias “Tardes Quentes de Um Inverno a Dois” e “Flores do Jardim”. 

É uma contadora de histórias! 

Nika Simões nasceu no Rio de Janeiro na década de 70. Esteve sempre 

muito envolvida com todo tipo de arte: teatro, música, literatura, artes 

plásticas... tudo é campo fértil para o seu talento e criatividade. Leitora 

voraz e uma escritora de muita sensibilidade, aborda temas comuns de 

forma única e cativante, deixando sempre um pouco de si em cada texto. 

Reside atualmente em Curitiba com seu marido e suas filhas. 

P.H. Carvalho, fora através dos livros da sua mãe, que PH Carvalho ainda 

criança tomou gosto pelo horror. Mesmo antes de saber ler, ou  conhecer 

o som de nomes de H.P Lovecraft e Stephen King, seus conceitos e ideias 

assustadoras e intrigantes  já o fascinavam através de outras mídias. 

Como um adulto, tenta usar o mesmo mecanismo, projetar os horrores e 

tragédias da vida real mundana através de conceitos fantásticos que 

assombram o subconsciente. 

Rennan Teixeira, nascido no Ceará, o autor iniciou a arte do escrever na 

infância. Em 2010, venceu o concurso literário Stephen Knitz, com o 

conto ´´ Um reflexo difuso´´. Tem ´´Riscos Duplos´´ como sua obra de 

estreia, lançada em 2017. Em 2019, publicou a obra de suspense policial 

´´ Consequência Mortal´´. 

Rosane Souza, nascida em Curitiba, 29 anos. Formada em jornalismo pela 

PUC PR e alguns cursinhos de escrita criativa. Apaixonada por literatura 

de terror e fantasia, colecionadora de Stephen King e histórias de Serial 

Killers.  

Tauã Lima Verdan Rangel, Doutor e Mestre em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela UFF. Professor Universitário. Autor de: “Segurança 

Alimentar & Nutricional em pauta”, Segurança Alimentar & Nutricional 

da região Sudeste”, “Versos, Inversos e Outros Escritos”, “Efemeridades 

em Versos” (no prelo)” e “Indrisos em Versos” (no prelo). 

Vanessa Nunes é formada na academia da vida. Associada a Aberst, 

autora, mãe, pessoa estranha, Organizadora, Editora e nerd, não 

necessariamente nesta ordem. Por curiosidade e incentivo de amigas, 

descobriu-se escritora e percebeu que era boa nisso. Já participou de 
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diversas antologias e se encontrou em temáticas diversificadas, tais como: 

terror, erótico, LGBT, thriller psicológico, dark romance, musical, 

BDSM, etc. Tem muitos projetos ainda em andamento e agora, sim, sabe 

onde é o seu lugar: levando grandes histórias ao mundo.  

 

 


