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O MILAGRE DA VIDA 
Eline Sato 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

e repente eu vejo uma luz forte vindo na minha direção, fecho 

os olhos com força e espero o impacto. A sensação é de estar 
girando em câmera lenta no ar... eu sinto frio, meu corpo 

treme e com esforço abro os meus olhos e vejo diante de mim galhos altos de 

pinheiros gigantescos. Movimento minha cabeça de um lado para o outro, 

tentando me localizar, e do lado direito vejo luzes, muitas luzes que piscam 
de forma organizada. Com dor, eu me levanto, me arrastando e segurando em 

uma das árvores que está ao meu lado. Começo a caminhar em direção as luzes, 

porque sinto que preciso de ajuda. Me esforço para falar e gritar por socorro, 
mas não vejo ninguém. Todos devem estar dentro de suas casas. 

Consigo chegar na pequena rua estreita, tudo está coberto de neve e 

as únicas luzes que iluminam aquele pequeno vilarejo são as da rua e das casas. 
Há um portão na entrada e eu o forço para abrir, escuto o ranger do ferro velho 

despencado pelo tempo. Uma única rua... é possível contar quantas casas tem 

naquela rua sem saída, talvez dez ou menos... o lugar é meio assustador, 

torneado pelas montanhas que estão brancas pela neve. Me aproximo da 
primeira casa e bato na porta, sinto dores e um frio tenebroso que atravessa o 

meu corpo, passo as mãos no rosto e sinto que estou sangrando. Começo a 

entrar em pânico, e a esmurrar a porta com força, até que ela se abre e uma 
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senhora me recebe. Ela apenas sorri e faz um sinal para que eu entre e 

rapidamente corro para dentro da sala.  
A lareira está acesa e sobre a mesa há comidas típicas da noite de 

Natal, nas paredes enfeites espalhados com bolas espelhadas, todas pareciam 

faltar um pedaço, e uma árvore enfeitada com aqueles badulaques dourados e 
doces mofados por todos os lados. Eu olho para a senhora, que me encara 

assustada e pálida, mas nada fala. Me pergunto se ela perdeu a voz ou se tem 

algum problema, então agradeço e espero que ela me ofereça alguma coisa, 

mas ela continua parada diante da lareira e apenas faz sinal para que eu me 
assente na cadeira de balanço que fica de frente para o fogo. Ela pega uma 

coberta e coloca sobre mim. Sinto um conforto ao sentir que meu corpo 

começa a se aquecer. Mas ainda não estou a vontade com o seu olhar que 
continua me encarando sem nada dizer. Caramba... é Natal, será que ela não 

tem família e está assustada com o meu estado? A casa parece velha, os móveis 

estão quebrados e os tecidos puídos, vejo algumas teias de aranhas espalhadas 

pelas janelas, mas só posso agradecer por estar aqui dentro. Assim que sinto o 
meu corpo mais quente, pergunto se posso ir ao banheiro, preciso me olhar no 

espelho e limpar o meu rosto, contudo, a senhora balança a cabeça dizendo 

que não... como assim, não?! Então a interpelo e pergunto se não tem banheiro 
na casa. E ela continua balançando a cabeça e me olhando assustadoramente. 

Meu Deus, quem é essa mulher estranha? 

Ela se levanta e segue em direção a mesa, pega um pedaço de bolo, 
uma xícara de chá e me oferece. De certo, ela deve ter algum problema na 

fala... pego a xícara das mãos dela e tomo o chá quente, sinto um alívio gigante 

dentro de mim... fecho os olhos delirando com a satisfação. Porém, ao abrir os 

olhos, vejo diante de mim um homem alto, forte, com os cabelos longos e 
meio despenteados, tem um olhar intenso e assustador. Eu levo um susto, não 

sei de onde ele saiu e sem perceber solto a xícara que explode no chão. Ele 

coloca a mão fria sobre minha perna e eu recuo reagindo ao seu contato. Olho 
para os lados e não vejo mais a senhora, o homem lentamente se abaixa, retira 

os cacos da xícara quebrada e em seguida ele me pega no colo. 

Estou com todo o meu corpo enrijecido e temendo o que este homem 
pode fazer comigo. Entretanto, ele é carinhoso, caminha para um pequeno 

quarto, a casa tem o teto baixo, e ele parece maior do que o normal. Ele me 

coloca sobre a cama e acaricia o meu rosto, o seu toque é macio e num ímpeto 

eu apenas fecho os olhos. Escuto um sussurro gemido do fundo de sua 
garganta, e tento entender o que ele tem para me dizer... mas não consigo o 

compreender. Sinto os seus lábios frios tocarem minha testa, ele parece sujo, 

e meu corpo ainda dói. Ele se levanta, cobre-me com o cobertor quente e segue 
em direção a porta – o quarto está escuro, e só vejo as luzes que vem do 

corredor da casa, vejo a silhueta da senhora retornando e ela tem uma bandeja 

em mãos. A mulher coloca a bandeja na cabeceira e com esforço eu me ajeito 



na cama. Ainda sem entender nada, eu falo baixo e agradeço a gentileza, 

dizendo que não estou entendendo o que está acontecendo, que apenas preciso 
de um telefone para dizer que algo bateu no meu vidro e que estou um pouco 

perdida. Mas ela apenas sorri para mim e me oferece um copo d’água com um 

comprimido. Sobre a bandeja vejo um pedaço de bolo colorido e um aroma de 
álcool vem sobre as minhas narinas. Minha mente repete para mim: É Natal! 

É Natal! Esse aroma é de Natal... Ouço uma melodia que toca numa caixa de 

música, um vento atravessa a janela, a cortina de voal esvoaça para frente e 

sinto um arrepio, escuto sinos e meu coração se acelera. O que está 
acontecendo? Quem são essas pessoas?  

A senhora continua sorrindo e agora estou com medo dela, o homem 

retorna e carrega um presente. Não sei o motivo, mas me sinto atraída por ele, 
o homem é másculo, seus cabelos o deixam sexy, e ele parece atencioso. Eu 

sorrio para ele e sinto seus dedos gélidos deslizarem pelas minhas pernas. Ele 

me toca de forma intensa e permanece com os olhos fixos em mim. Ao mesmo 

tempo que o desejo, sinto medo de que a senhora retorne, pois, a porta continua 
aberta, contudo, no mesmo instante que penso, a porta bate com força sem que 

ninguém a feche. Eu dou um pulo na cama, e retraio minhas pernas, a cortina 

continua esvoaçando e acredito que o vento a bateu.  
O homem passa a mão pelo meu ombro e com delicadeza desliza meu 

casaco. Aos poucos ele retira cada peça, mas o som da caixa de música e os 

sinos que tocam, aparentemente na rua, me assustam. Ele se aproxima, e 
minha respiração está ofegante, o que está acontecendo comigo? Não sei quem 

é esta pessoa, por que estou deixando-o me tocar desta forma tão íntima, e 

como posso desejá-lo?  

Onde está minha família? Sinto medo! Eu pergunto o nome dele, mas 
apenas o vejo sorrir... ele aponta para a caixa à minha frente – embalada com 

um laço vermelho – eu o desfaço e ao abrir vejo um porta-retratos com a minha 

família e o vidro está estilhaçado. Eu me assusto, e insisto que ele me diga 
quem é, ele continua se aproximando da minha boca e quando sinto o seu 

hálito tão próximo de mim, vejo os seus dentes podres, vejo sua pele esfarelar 

nas minhas mãos e começo a gritar. Eu tento correr, mas não consigo... eu 
grito, mas minha voz não emite som... a caixa de música continua tocando e 

quando consigo me levantar, vejo a senhora na porta, seus olhos estão vazados 

e ela carrega outra caixa de presente. Ela mesma abre a caixa, retira um 

espelho e o coloca diante de mim. Quando olho para o meu rosto, o vejo 
esfacelado e ensanguentado. Eu quero sair daquela casa... Fecho os olhos e 

grito com força, sinto uma onda de choque atravessar o meu peito e vozes que 

se confundem entre a caixa de música e pedidos de socorro. 
Ao abrir os olhos com dificuldade, vejo um homem forte com cabelos 

longos, ele está vestido com um uniforme vermelho e me segura em seus 

braços repetindo com força que estou viva. Vejo luzes vermelhas e azuis 



piscarem e uma sirene alucinada no fundo, vejo uma senhora de branco, ela 

parece um anjo, em seus braços carrega papéis de presentes rasgados pelo 
impacto. 

Ela me diz calorosamente: 

— Não se preocupe, querida! É Natal e um milagre a trouxe de volta 
para a vida...  
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EU NÃO ACREDITO EM PAPAI NOEL! 
Lorena Caribe 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
az algum tempo que me mudei para essa casa, numa vila que 

parece ter sido construída no meio do nada. Eu nem sei bem 

porque vim parar aqui. Na verdade, foi a última opção que 

encontrei, não tinha outra. A casa estava vazia e muito suja quando cheguei. 
Parecia que tudo estava abandonado há séculos, vidros quebrados, paredes 

sujas, teias de aranha por todos os lados, restos de objetos e roupas. 

Completamente desolador. 
Os vizinhos também são muito estranhos, quase não os vejo. As portas 

e janelas sempre estão bem fechadas. Confesso que eu também não saio muito 

de casa, não sinto nenhuma vontade. Aqui, é cada um por si. Escuto muitos 

barulhos, portas batendo, gritos, coisas se quebrando. O vento é muito forte e 
produz sons assustadores, especialmente à noite.  

Ninguém em sá consciência deveria viver nesse lugar. Parece mais 

um manicômio abandonado, ou casa mal assombrada. Vai ver sou um 
fantasma também e ainda não me dei conta. Acredito que era uma mulher que 

vivia aqui antes que eu chegasse, sei por causa dos objetos, a coitada deve ter 

morrido ou abandonou tudo, sei lá.  
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Eu nem sei porque estou pensando nessas coisas, nem me importa. 

Vai ver seja a época do ano. O Natal está chegando e eu sempre me sinto assim. 
Desde criança, nunca fui de acreditar em Papai Noel, presentes, renas, ceia, 

em família, árvores enfeitadas. Nem sei o que é isso. Meras ilusões que 

botaram nas cabeças das pessoas e que servem para deixá-las ainda mais 
deprimidas. Para quem já teve um Natal, lembra do tempo que não volta mais. 

Para quem nunca teve, só é motivo de ver e achar tudo um absurdo.  

Sempre pensei na razão de enganarem as crianças com seres que 

nunca existiram, contos de fadas, mera bobagem. No final as lojas só querem 
vender presentes e mais presentes. E ainda entopem as caixas de correio de 

cartões que não dizem nada, apenas letras escritas em um papel enfeitado. 

Quanta babozeira. Quantas pessoas passando fome no mundo, quantas 
famílias desfeitas, violência, tanta guerra e fome.  

A minha vida também nunca foi fácil, mas para que lembrar do que 

passou se nada volta. Sorrisos, sonhos, abraços, alegria, tudo fica para trás. 

Uma vez perguntaram para mim o que eu gostaria de ganhar no Natal e que 
eu escrevesse numa cartinha que ele atenderia meu pedido. Eu escrevi, nunca 

tive resposta. Depois disso nunca mais acreditei e deixei de pedir, de pensar, 

de querer. Eu não acredito em Papai Noel. Nunca acreditei. Acredito no 
trabalho e no dinheiro que compra. As pessoas acabam com nossas esperanças, 

elas sabem muito bem como fazer isso.  

Aliás, falando em pessoas, parece que vem alguém, ouço passos lá 
fora, estão se aproximando da porta, vão abrir. É melhor me esconder, não 

quero ver ninguém e nem que eles me vejam. Pessoas me apavoram. Que elas 

entrem de uma vez e depois que vão embora logo. Essa casa, ninguém nunca 

vai querer mesmo. Continuarei morando aqui e até o próximo ano será a 
mesma coisa. Para quem acredita, um Natal de luz para vocês, e para quem 

não, não esqueçam de apagar as luzes e fechar a porta quando sair. 
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UM SONHO! 
Deia Klein 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ssim que avistei a mãe e os dois filhotes ao longe, me arrepiei. 

Mais do que medo foi uma espécie de pressentimento. 
Segurei a mão da minha esposa e a puxando mais perto, 

murmurei: 

─ Tem uma ursa com crias, não muito longe daqui. Se eu a vi, logo 

irão nos farejar. Vamos aproveitar que o vento está a nosso favor e correr.  
Ela arregalou os olhos e mexendo a cabeça em concordância, saímos 

a passos rápidos. 

Maldita hora que descemos daquele navio e resolvemos dar uma de 
aventureiros. 

Até poucas horas estávamos realizando o sonho de uma vida. Dar a 

volta ao mundo navegando em um navio de cruzeiro. Talvez não a volta ao 
mundo, mas dois continentes, para começar, já era um imenso progresso. 

Depois de trabalhar por 3 décadas, com escassos dias de férias a cada 

ano, tentando desligar e descansar de um emprego que não me largava nem 

aos finais de semana, finalmente consegui me aposentar. Amanda, minha 
mulher, havia conseguido se retirar do mercado antes de mim. Hoje em dia 

fazia trabalhos esporádicos em casa. Imposto de renda aqui, um contratinho 

acolá, tudo muito light e que não exigisse demais.  
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Nossa renda sempre deu para viver confortavelmente, mas nunca 

conseguimos extrapolar. Empregos de até doze horas diárias que criaram 
filhos, pagaram faculdades, nos deram a casa própria e um carro sempre em 

boas condições, mas nunca a tão sonhada casa na praia, nem mesmo viagens 

internacionais. No máximo uma semaninha no RJ para conhecer o Pão de 
Açúcar e o estádio do Flamengo, ou uma excursão em Porto Seguro, com 

direito a lagostins. Coisas pequenas, sempre rápidas, pois era o que o nosso 

dinheirinho podia pagar. 

Mas agora, aposentados, com os filhos encaminhados, fomos atrás do 
nosso grande projeto, dois meses cruzando os mares e conhecendo um pouco 

desse mundão. Imagina só, uma cabine luxuosa, sem precisar arrumar nem 

limpar por sessenta dias, refeições balanceadas e deliciosas preparadas por 
alguns dos melhores “chefs” do mundo, vários lugares para conhecer por 

semana, um sonho! Que, enfim, seria realidade. 

 

Desembarcamos naquele lugar lindo, cheios de expectativas. Nossa 
primeira vez na neve. A paisagem era maravilhosa, tudo branquinho a perder 

de vista! Montanhas escarpadas, roupas especiais, esquis. Íamos esquiar, veja 

só que beleza! 
Sem demora sentamos nas cadeirinhas rolantes que nos levariam à 

pista para iniciantes. Prestamos atenção as explicações do instrutor e munidos 

de toda nossa coragem e disposição, nos metemos a esquiar como se fôssemos 
jovens outra vez. Um sonho! 

Mas Amanda pegou um desvio, e para não deixá-la sozinha, a segui. 

E fomos, fomos, fomos. Até que um toco no caminho a parou e eu me embolei 

sobre ela, tropeçando, fazendo-nos rolar morro abaixo, aos risos. 
Ao levantarmos, corados pelo esforço e pelo momento divertido, nos 

demos conta de que não sabíamos onde havíamos parado. Estávamos perdidos. 

Aflitos, tiramos os esquis e nos demos as mãos, começando a fazer o 
caminho de volta, seguindo as marcas deixadas. Só que uma coisa era esquiar, 

outra, caminhar sobre a neve fofa. E para piorar logo começou a nevar, 

cobrindo nossas marcas. 
Foi quando percebi os ursos. E sem demora nos tocamos a correr, 

fugindo dos animais selvagens. Eu li em algum lugar que um urso pode correr 

a uma velocidade de 40 quilômetros por hora, então, realmente tínhamos que 

sair dali o mais rapidamente possível. Mas na pressa, outra queda. E dessa vez 
minha esposa torceu o tornozelo. 

Lá pelas tantas, ofegante por causa da contusão, Amanda disse que 

não aguentava mais. Não era mais uma jovem e o esforço estava acabando 
com ela. Incentive-a, mas logo em seguida parou, reiterando que não 

conseguia mais dar um passo. 



─ O que você sugere? Sentar na neve e congelar ou aguardar que 

animais nos trucidem? ─ Gritei, nervoso. 
Ela olhou ao redor, tentando achar uma solução, então apontou a casca 

oca de uma árvore imensa, meio escondida por um morrinho de neve. Franzi 

a testa, sem entender. 
─ Vou entrar lá e você sai para procurar ajuda. Estou bem agasalhada 

e posso aguentar por um tempo. 

Foi uma discussão e tanto, pois eu não queria deixá-la de jeito nenhum. 

Como iria achar a bendita árvore em meio a tantas outras? 
Mas, como geralmente acontecia, minha esposa se mostrou irredutível 

e venceu a discussão. Tirei meu cachecol, que era colorido, desfiei um pedaço, 

amarrando na árvore, que a acolheu como se fosse um ninho, e deixando 
pedacinhos coloridos atados em galhos, fui refazendo nosso caminho, a 

procura de auxílio.  

Foi então que notei uns pontos escuros se destacando na neve, 

telhados! Apurei o passo e percebi uma pequena vila camuflada entre as 
montanhas. Corri. 

Um portão velho e desmantelado, fechado, dava acesso ao lugarejo. 

Prontamente o escalei e invadi o lugar, que tinha dez casas de cada lado, contei, 
e terminava em uma rua sem saída. Esquisito, um vilarejo no meio do nada, 

ninguém na rua, sem sequer sinal de cães. Dei de ombros e corri, minha mulher 

estava acocorada em uma árvore, ajuda era urgente. E ainda tinha um navio 
que zarparia sei lá em quanto tempo, e que provavelmente não aguardaria 

pelos retardatários. 

A primeira casa ostentava uma corrente na porta. A segunda um 

telhado desmoronado. Atravessei a rua e bati na logo à minha frente, cujas 
persianas estavam abertas. Um homem idoso, careca, roupas encardidas e um 

avental sujo de sangue me atendeu. Coçou a cabeça descoberta quando contei 

o que acontecera e disse que não podia me ajudar, pois o peru estava no forno, 
ele sozinho, e tinha que terminar de assar a ave, afinal era véspera de Natal e 

logo a família iria chegar. Fechou a porta na minha cara, que, incrédulo, me 

dirigi à casa ao lado e esmurrei a porta. 
O cara que abriu deu um sorriso ao me ver. Relatei o ocorrido, seu 

sorriso se tornando ainda maior, e ele prontamente me convidou a entrar, logo 

me vendo cercado por cinco crianças pequenas. A casa era humilde, mas a 

esposa me trouxe chá, enquanto ele me deu uma toalha velha, para me secar e 
foi ao telefone de fio, fazendo uma ligação, onde repetiu tudo o que eu dissera. 

Aliviado, tomei mais uma caneca do chá, morno, mas que desceu bem. 

Segundo ele o policial da região chegaria em pouco tempo. 
Enquanto aguardava, eles começaram a preparar a mesa para a ceia 

de Natal. Toalha colorida, pratos de decoração variada, desencontrados, copos 

e canecas, umas velas já usadas, carcomidas pelo tempo. Comida que era bom, 



nada ainda. Sem torta Natalina, panetone, frutas. Pobrezinhos, deviam ser bem 

carentes, e ainda aquela penca de filhos para alimentar. Mesmo assim eram 
gentis, e me ofereceram mais chá, e assim, aquecido, foi me dando uma 

sonolência, uma moleza que só. Fechei os olhos, só um pouquinho, pensei. 

Até a chegada da polícia. 
─ Olha a sopaaa! Sopa quentinhaaa! ─ a voz que gritava perto me fez 

abrir os olhos, despertando, ao mesmo tempo que a sonolência era substituída 

pela dor.  

Dor? Excruciante. Nas pernas, nos braços, no corpo inteiro. Tentando 
me acomodar, abri mais os olhos, vendo tudo desfocado. Com esforço, olhei 

em volta e percebi que a casa estava de ponta-cabeça. Como assim? Tentei 

levar a mão aos olhos, confuso, e quando o fiz, mais dor. Gritei a plenos 
pulmões, repulsa me envolvendo, entendendo o que havia acontecido. 

Embaixo de mim, o burburinho continuava. Barulho de talheres, 

pratos, risos, murmúrios de satisfação, a criança menor com um telefone na 

mão, brincando de falar com alguém, o fio solto, sem nenhum plug que o 
conectasse a algo. 

Eu estava pendurado no teto, pelos pés. As pontas dos dedos de ambas 

as mãos cortadas, meu sangue se esvaindo aos pingos, em uma espécie de 
bacia, enquanto alegremente aquelas pessoas me provavam, quentinho, em 

forma de sopa. Eu, a ceia do Natal. 

Antes de desfalecer pensei em Amanda, no oco da árvore. Melhor 
congelar até a morte do que virar refeição. Devíamos era ter comprado a casa 

de praia. Navegar para conhecer o mundo, que droga de sonho! 
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CEIA DE NATAL 
Lucas Barbosa 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
esde que me lembro, dezembro é para mim o melhor mês do 

ano. Não somente pelas férias, mas porquê meu aniversário 

ocorre dois dias antes do Natal. Por conta de meus pais serem 
historiadores sempre viajamos por lugares históricos bem exóticos, eles amam 

conhecer de perto e estudar sua cultura. Enquanto isso, sou apenas um garoto, 

na sombra deles, que vive se escondendo atrás de livros de ficção e mitologia. 

No entanto, por ser meu aniversário de quinze anos, eles acharam que eu 
estava apto para poder decidir o lugar dessa viagem. Decide então que iríamos 

para o sul do país, visitar à casa de meus avós. 

Foi um percurso intenso e bastante cansativo, passando-se seis horas 
dentro de um carro, apertado por conta das malas, numa longa estrada deserta 

com somente uma parada para podermos comer e andar um pouco. Chegamos 

no fim da noite, sendo presenteados com o alvorecer, indicando o início do 
dia vinte e quatro de dezembro. Meus avós moravam numa antiga vila 

histórica, bem conservada. Um lugar pequeno para a região e bem simples. 

Eles vieram nos receber no portão de entrada da vila. 

– Olá! – Disse minha avó enquanto se aproximava. 
– Como foi a viagem de vocês? – Perguntou meu avô enquanto 

apoiava a mão em minha cabeça e olhou para o meu pai. – Hoje é o grande 

dia. 
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Pegamos nossas malas e adentramos por um enorme portão gradeado, 

de ferro, com pontas de lança em seu topo. Toda vez que abria e fechava ele 
fazia um barulho como se tivesse uma faca sendo arrastada pela parede de 

pedra. Aquilo me deixava maluco. Caminhamos por entre a rua estreita até 

chegar à casa de número quatro, uma das vinte casas que não podia ser 
identificada por conta de uma antiga superstição.  

Subindo para o quarto, onde passarei aquele dia e os vindouros, me 

deparei com um antigo quadro de um homem em cima de um touro, brigando 

com ele. Essa cena me trazia um estranho conforto, sentia que a qualquer 
momento o touro iria jogar aquele estranho homem, com uma faca na mão, 

para longe chifrando-o logo em seguida. Continuei meu caminho como se 

nunca tivesse visto aquela pintura. Arrumei minhas coisas no quarto e dormi. 
Ao acordar fiquei na janela, observando a bela paisagem gerada pelas 

montanhas nevadas. Passado algum tempo, minha avó, que estava enfeitando 

a árvore de Natal, me chama para que eu ficasse ao seu lado e ouvisse minha 

estória de aniversário.  
– Veja bem, meu neto, – disse minha avó – essa é uma tradição de 

nossa família que cabe apenas aos homens. A época de seu avô já passara e 

agora é seu pai quem realiza, logo será sua vez! Reparou que seu pai não se 
encontra em casa conosco nesse momento?  

Nesse instante, nos sentamos e minha avó ajeitou os óculos e então 

continuou. 
– Durante o dia vinte e quatro de dezembro, ele sai em busca de uma 

criança perdida, que havia desobedecido seus pais e fugido. A deixa 

desacordada e coloca dentro de um saco para poder carregar com mais 

facilidade. Após isso, com a criança ainda desacordada, abre um estojo e retira 
um bisturi, efetua uma pequena cirurgia para retirar seu fígado e coloca um 

pequeno presente junto com um lírio ao lado do corpo, para que, dessa forma, 

possa fazer um agradecimento. Depois disso, ele volta para casa com o órgão 
num saco.  Quando seu pai chega, vai para a cozinha e o prepara como sendo 

o prato que acompanha o peru. 

Fiquei espantado com tudo o que tinha ela tinha me dito. Como podia 
ser verdade? Pensei enquanto levantava e andava de costas, incrédulo, até que 

senti uma mão em meu ombro. Era meu pai, ele havia chegado em casa. 

– Preciso de uma ajuda sua na cozinha. – Disse meu pai – Já é hora 

de você começar a aprender.  
De dentro de um pote velho de biscoitos, meu pai buscou uma chave 

que usou para abrir uma gaveta onde pegou um livro de receitas.  

– Nesse livro se encontram as principais e mais importantes receitas 
da nossa família. – Disse meu pai – É um de nossos bens mais valiosos! Agora 

vamos cozinhar. 



Ele pegou o livro e o pôs, aberto na página sete, em cima do balcão. 

Colocou a frigideira no fogão com um fio de azeite, acendendo um fogo baixo 
para aquecer. Posicionou a tábua de corte na pia enquanto eu cortava a cebola, 

a salsinha e a cebolinha. Com a frigideira já aquecida, foi colocado a cebola 

picada e o fígado cortado em cubos. Enquanto isso, meu pai preparava um 
molho usando mel, gengibre, vinho tinto, pimenta, creme de leite e sal. Logo 

depois, preparou umas batatas cortadas em meia lua, como maçãs, – acho que 

era rústica o nome – com pitadas de orégano e pimenta verde. Quando a carne 

ficou pronta, eu a coloquei em um recipiente de vidro e meu pai depositou o 
molho, como se estivesse pincelando a tela de um quadro. Com as batatas 

prontas, foram postas junto a carne no recipiente e, mais uma vez o molho foi 

colocado, mas com um pouco de queijo parmesão ralado.  
A mesa da ceia de Natal já estava pronta e eram quase meia noite. Nos 

reunimos todos, de pé, ao redor da mesa para agradecer e em seguida fizeram 

uma antiga reza de família que até então eu desconhecera. Foi dito: est enim 

tempus pavonum pulmenti sine farciminis aemulantur tosti. Vivat lucem! 
– Vivat lucem! – Disseram todos, em uníssono. 

Começamos a comer e, logo mais, trocamos presentes desejando ao 

outro “feliz Natal”. 
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ANJO DE LUZ 
Vanessa Nunes 

 
 
 

Baseado em fatos  reais 

uliana era uma menina doce. O diálogo em casa era pouco, 

suas irmãs mais velhas não eram suas amigas, afinal, o 

espaço de idade entre elas, era grande. Eles moravam em 

um lugar um pouco mais isolado, em uma casa aconchegante numa vila 

com montanhas lindas. Em determinada época do ano, a serração cobria 

com a sensação de que não enxergávamos a frente. A vila em que a 

menina morava era muito pacata, com casinhas semelhantes umas as 

outras. O local era de sonhos, mas para uma adolescente não era muito 

convidativo.  

A menina foi crescendo e se tornando autossuficiente, até que, 

entrando em uma nova escola, se apaixonou pelo seu lindo e moreno 

professor. Juliana aos 15 só pensava em Fernando, ele aos 21, mesmo 

tendo uma vida diferente, dedicava seus pensamentos a ela. Professor 

novato da cidade se apaixonou pela linda menina de cabelos cacheados 

e começaram um namoro as escondidas, já que os pais de Juliana não 

deixavam a menina namorar. 

J 



O tempo foi passando e o namoro evoluindo, o romance que era 

apenas beijos, começou a evoluir para os amassos. Fernando era muito 

consciente naquilo que fazia, enquanto Juliana aproveitava o seu amado 

e as novas sensações que ele lhe dava. Após pouco mais de 1 ano de 

namoro, Juliana perdeu a virgindade, e por mais que tivesse sido muito 

ruim para ela, o amor que sentia por ele era tão grande que ela não 

desistiu. Segundo suas amigas, a primeira vez doía, e de fato melhorou, 

após algumas tentativas, a dor foi embora. Ambos não tinham 

privacidade em nenhuma das casas conhecidas já que na casa dela, o 

portão velho fazia barulho ao abrir, alertando os vizinhos fofoqueiros 

da entrada de alguém.  

Após alguns meses Juliana começou a passar mal. E fazendo um 

exame escondido na cidade, descobriu-se grávida. Ela nem mesmo teve 

coragem de ir buscar o exame, uma amiga o apanhou para ela e contou 

o resultado pelo telefone. 

Juliana entrou em desespero e correu para a casa de Fernando, 

onde jogou-se nos braços do seu amado. Ela era inocente no quesito 

sexo, mas sabia que aquilo não era um conto de fadas, que ambos 

estariam em apuros e que teriam de passar por tudo isso juntos. Sendo 

fortes, mas unidos. Fernando, sem entender, abraçou-a até que se 

acalmasse. Foi então que Juliana jogou a bomba. 

— Fernando, estou grávida. — Abraçado a ela, afastou-a de seu 

corpo, chocado, e a frase que veio a seguir, mesmo 30 anos depois, 

nunca saiu da cabeça da hoje mulher, Juliana. 

— Não é meu! 

Juliana olhou magoada para os olhos daquele homem que até 

então era o seu céu, o seu mundo, e tudo desabou. Não acreditou na 

frase que seu amado proferiu e sem dizer mais nada, virou as costas 

desceu as escadas da casa dele, bateu o portão e foi embora. Levava 

consigo pedaços partidos do seu coração, que tinha a mais absoluta 

certeza de que se esborrachavam pelo chão a cada passo.  

A garota não sabe bem como chegou em casa, não conseguia se 

lembrar de caminhar por todo caminho e o torpor que sentia era muito 

maior do que podia suportar. A dor, a exaustão e a incredulidade 

assolavam seus pensamentos. 

Sem saber para onde correr, depois de muito chorar, trancafiada 

em seu quarto, foi procurar a mãe. Contou toda a verdade aquela que 

sabia que, independente de qualquer coisa, estaria ao seu lado. A mãe 



da menina tomou a frente, afinal, sua filha já tinha feito besteira 

suficiente e não tinha direito a opinião.  

Jaqueline, a mãe, calou Juliana, E que mesmo tendo um bebê no 

ventre, não podia opinar. A decisão de Jaqueline estava tomada, sua 

filha iria tirar aquele feto sem ninguém saber. 

No dia seguinte, mesmo sendo véspera de Natal, os pais 

levaram-na a uma clínica, e o aborto foi realizado com sucesso. Juliana 

dormiu e quando despertou, a dor que sentiu era tão grande que apenas 

gritava. As enfermeiras tiveram que sedá-la para que seus pais 

pudessem levá-la embora. Era menor de idade, e se fosse encontrada ali, 

só traria problemas.  

Quando acordou, estava em casa, deitada na cama dos seus pais 

e era quase meia noite. Sentia fortes dores na barriga, mas o choro 

desesperado que seguiu, não era pelas dores em seu ventre.  

Ela se deu conta, no mesmo instante, que ter deixado alguém 

tomar as decisões em seu lugar iria assombrá-la por toda a vida. As 

medicações que tomou durante os dias que se seguiram, os cuidados, a 

higiene... Tudo foi feito de maneira correta, mas o buraco que ficou, 

esse não tinha cura. Para ela, não tinham apenas arrancado um feto de 

seu corpo, haviam arrancado uma parte de sua alma. 

Fez questão de telefonar para o seu amado. Apesar do seu 

comportamento odioso, decidiu que ele merecia saber o que tinha 

acontecido. Com quase 17 anos tomou a decisão de jamais, em tempo 

algum, deixar que alguém decidisse por ela outra vez. 

Era tarde demais para voltar atrás e ela não ia se lamentar por 

isso. Seu bebê, fruto do seu amor, estava morto por culpa dela. Porque 

não soubera tomar as próprias decisões. Sua apatia, o desânimo, tudo 

tinha sido muito grande.  

Cedo demais deixou de ser menina. Uma consequência da sua 

imaturidade e também dos seus erros. Como dizem os mais velhos, 

“quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece”. E aquele erro 

— não o bebê, mas a confiança projetada em pessoas que não a 

mereciam — não era de ninguém além de si mesma. E ela mudou de lá 

para cá. Como mudou... 

Hoje, 30 anos depois, esta dor ela carregou sozinha, e ainda 

carrega principalmente quando chega na época Natalina, ela senta e 

escreve uma carta para o seu bebê e permite-se chorar sua morte. Às 

vezes guarda, noutras apenas se desfaz do que escreveu, mas ali, ela 

expõe suas feridas abertas, mesmo que apenas nesta época. 



Dizem que no fim do ano, principalmente no Natal, nossas dores 

mais íntimas despertam e ficamos mais sensíveis. O caso é que Juliana 

não é a mesma pessoa. A vida a ensinou muito.  

Ela nunca deixou de pensar no seu filho. Nunca deixou de 

pensar em como a sua vida seria, se ao invés de 2, ela tivesse 3 filhos, 

juntos, amigos, brincando sempre e, nesse período, quem sabe não 

poderiam montar um boneco de neve ou mesmo enfeitar a árvore com 

alguns.  

Com uma menina sob sua tutela, se prometeu que as coisas com 

Isa seriam diferentes. Nunca faria com sua filha o que deixou fazerem 

consigo. Ensinaria o certo desde cedo, falaria abertamente sobre sexo 

quando chegasse a hora e acompanharia o namoro da filha. E, se 

porventura a menina passasse o que passou, jamais cometeria o erro de 

sua mãe. 

Sabe que aquele anjo que gerou será sempre uma ferida aberta, 

que carregará consigo até o fim de sua jornada. E que basta uma 

pequena lembrança, um pequeno detalhe e a dor voltará, dor de parte de 

sua alma ter sido quebrada e estar no céu. Tem esperança que, quando, 

enfim morrer, se torne inteira novamente. Aquela menina que se deixou 

passar por cima não existe mais. A mágoa que carregava por tudo o que 

passou, ficou pelo caminho. 

Viu que estes sentimentos eram cruéis apenas para si mesma. 

Aprendeu que guardar coisas ruins dentro de si, equivale a beber veneno 

e esperar que outro morra. É pôr um cadáver em sua sala e não ficar 

incomodado com o cheiro alguns dias depois. O que existe hoje é uma 

mulher que sabe se defender sozinha e que tem orgulho de quem se 

tornou e da jornada que a levou até ali. 

Ela deu dois passos atrás para dar um a frente e nunca esquece 

que precisa ser sonhadora, mas com os dois pés no frio e sólido chão, e 

ele, apenas ele, é base para se caminhar de mãos dadas com quem quer 

que seja. E principalmente, que muitas vezes durante nossas vidas, 

precisamos começar do zero, usando a única fonte inesgotável que 

temos, nosso amor próprio. 

Ainda mora na mesma vila de seus pais, algumas casas após, se 

apaixonou pelo local, e não deseja sair de lá nunca, mas quando acorda 

todos os dias e olha pela janela de seu quarto. No fim de todo ano, 

depara-se com o boneco de neve que monta com seus pequenos e 

imagina qual o detalhe que seu anjo de Natal poderia colocar naquele 

grande e gordo pedaço de neve.  



Vê praticamente a mesma imagem que viu naquele Natal há 30 

anos, do lado de fora as montanhas lindas, por vezes brancas pela neve, 

e do lado de dentro, uma menina chorando e gritando por sua alma. E 

esta é uma imagem da qual ela precisou aprender a viver, até o dia de 

sua morte. 
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A ROSA DE NATAL 
Rejane Markman 

 
 
 
 

 tarde ia longe naquele dia especial: o da véspera do Natal, 
onde as famílias se reuniam em torno da mesa para celebrar o 

nascimento do menino Jesus. Esta é uma data especial, até 

mesmo para os que não são religiosos, mas creem na amizade, na família e no 
amor. Enquanto as crianças brincavam na rua e construíam engraçados 

bonecos de neve com o nariz de cenoura, os adultos organizavam os 

preparativos para a ceia de logo mais. 

Ao redor do cul-de-sac, expressão francesa para rua em saída, 
suntuosas casas se erguiam com jardins enfeitados com motivos de Natal. 

Dentro de uma das vivendas, a mesa coberta com precioso serviço de jantar e 

bela toalha, materializava-se para receber uma farta e deliciosa ceia.  Louise 
morava ali com o marido e os dois filhos: Colin de 8 anos e Dora de apenas 5. 

A casa era a mesma onde ela crescera com os irmãos, e quando se casou com 

Edward resolveram morar com a mãe que precisava de companhia.  Caia a 
noite e os convidados começaram a chegar, todos familiares: sua irmã Dorothy 

e seu irmão Joseph, com seus companheiros e seus filhos.  

Um pouco antes da meia-noite, a ceia foi servida. O peru tradicional 

se destacava entre outras delícias com que os comensais se regalaram. Vinhos 

A 



especiais acompanhavam os pratos e faziam a todos mais alegres do que de 

costume. As sobremesas finas arremataram a ceia magnífica. 
 Louise, como em todas as noites de Natal, lembrou-se muito do pai e 

rememorou a história da família. Albert, era o nome dele que saiu de casa 

quando os filhos ainda eram crianças, depois de uma séria discussão com a 
mãe. Helen era uma pessoa de difícil trato e tornara a vida de Albert muito 

dura. Ele só permaneceu na casa para não perder o convívio com os filhos. 

Naquela noite triste, a situação chegou ao limite, o que o fez ir embora e nunca 

mais voltar, recebendo o castigo de não poder mais ter contato com as crianças. 
Essas reclamavam por não poderem ver o pai e Louise, muitas vezes, chorou 

baixinho, sentindo a falta dele. 

Depois da separação, Albert e os filhos passaram a se encontrar, todos 
os anos, na semana anterior ao Natal em um restaurante. Esses encontros eram 

articulados pelo tio Arnold, sem conhecimento da mãe. Eles esperavam 

ansiosos a hora de ver o pai, mas o evento era insuficiente para suprir a falta 

que ele fazia. 
Albert, muito ético, manteve os filhos com depósitos bancários 

mensais, até eles   entrarem na universidade. Quando os jovens tornaram-se 

adultos, o tio Arnold, que era o elo entre eles e o pai, morreu subitamente de 
um ataque cardíaco e os encontros tão esperados terminaram. Eles perderam 

o contato com Albert, pois foram estudar em universidades localizadas em 

outras cidades.  
Passaram-se alguns anos, os três irmãos casaram-se e tiveram filhos. 

O primeiro filho de Louise nasceu e três anos depois chegou Dora. A pequena 

e linda menina tinha dois meses, quando o advogado que cuidava dos bens de 

Albert comunicou aos irmãos que ele morrera em um desastre de carro. Foi 
um choque para os filhos, que acorreram a velar o seu corpo. Os jovens 

puderam rever a face daquele pai querido e distante e participaram dos ritos 

fúnebres, conscientes e conformados de que ele se fora para sempre. A mãe 
estava muito debilitada, por conta de uma doença terminal, e não foi 

comunicada do evento. 

 Depois da morte de Helen, Louise redecorou os espaços e entronizou, 
em lugar destacado da sala, a foto de Helen e um velho retrato do pai que ela 

encontrou entre os guardados maternos. Seus dois filhos eram crianças muito 

ativas e inteligentes, que tinham sido educados para cultuar a imagem da avó 

amorosa e do avô que eles não tinham conhecido. 
Durante a ceia, a neve voltou a cair com mais força, o que fez Edward 

reforçar a lenha na lareira. Depois da comida, todos se dirigiram a linda árvore 

de Natal, repleta de luzes e de enfeites Natalinos, onde tinham sido 
depositados os presentes. As crianças foram os primeiros a abrir os pacotes 

com seu nome e ouviu-se na casa risos infantis, depois da abertura de cada 



presente. Os adultos também abriam os seus, enquanto tomavam café e se 

deliciavam com um licor. 
O momento era harmonioso entre as três famílias que se amavam e 

que permaneciam sempre juntas. Talvez o fato de não terem tido o convívio 

paterno, aproximou mais os irmãos, criando um elo indelével entre eles. 
Joseph, que era médico, recebera, meses antes, um convite para integrar-se a 

equipe de um famoso hospital que se localizava em outra cidade. A distância 

fez com que ele desistisse da posição, para não ficar longe da família. 

A conversa continuava animada entre os adultos que rememoravam 
fatos ocorridos quando eram crianças. A bebida regava a conversa e 

estimulava gargalhadas.  As crianças maiores brincavam na sala, ao lado, e as 

menores se deitavam nos sofás e dormiam profundamente. Colin procurou por 
Dora e não a encontrou. Foi até a mãe: 

   — Mãe, você sabe onde está a Dora? 

 -— Não, Colin. Você já procurou lá em cima, no quarto dela? 

 -— Sim, mãe eu procurei também no meu e no seu quarto e, nada. 
A essa altura, Louise começou a ficar preocupada e alertou a todos 

sobre o sumiço da filha. 

  — Fique calma, Louise, disse Edward, você sabe que ela gosta de se 
esconder para nos dar sustos! 

 -—Eu vou pôr o meu casaco e vou lá fora procurá-la. 

 -— Eu vou com você, disse o marido. 
Os dois, seguidos por Joseph agasalharam-se e enfrentaram a neve, 

cada vez mais espessa. Eles quase não viam meio metro a frente, o que 

dificultava a busca. Começaram a gritar pela menina, enquanto Louise sentia 

as lágrimas chegarem aos seus olhos. Seu coração de mãe pressentia que a 
filha estava em perigo. Os três se separaram e seguiram em direções diferentes. 

Depois de quase trinta minutos, eles estavam completamente congelados e 

frustrados. Foi quando Joseph, ao lado do portão da vila, ouviu um choro 
baixinho e viu um vulto quase totalmente coberto pela neve. Abaixou-se e 

levantou o corpo de Dora, que chorava muito e chamava pela mãe. Na mão, 

ela tinha uma rosa vermelha, que Joseph tentou tirar e que ela não permitiu. 
Ele correu para casa e encontrou a família desesperada depois da busca 

infrutífera. Louise sentiu-se renasce ao ver a filha, que Joseph levou para a 

banheira e imergiu em água quente. Ela tremia muito e depois do banho 

demorado foi aquecida com roupas térmicas. Um chocolate quente fez a 
temperatura da menina voltar ao normal. Ela estava exausta e dormiu, 

imediatamente, ao ser colocada na cama. 

Depois do susto, a festa acabou e todos conjecturavam o que teria feito 
Dora sair na neve. Joseph lembrou-se que ela tinha uma rosa vermelha nas 

mãos e que não quiz que ele a jogasse fora. As emoções da noite trouxeram 

perguntas que somente a menina poderia responder. Todos resolveram dormir 



na casa, acomodando-se como puderam, para terem uma explicação do 

estranho fato.  
No dia seguinte, a casa acordou com o barulho alegre das crianças, se 

divertindo com os presentes recebidos e dos adultos que tomavam café da 

manhã, na cozinha. Louise desceu as escadas e avistou Dora envolvida nas 
brincadeiras. Era uma cena tranquilizadora ver a filha completamente 

recuperada. Aproximando-se, Louise abraçou-a, como para protegê-la de 

qualquer mal.  Levou a menina até a cozinha e perguntou-lhe: 

    — Dora por que ontem você saiu de casa naquela neve?  
 — Eu fui falar com o velhinho! Eu estava olhando pela janela e 

avistei ele. Então, ele me chamou e eu fui!  Ele me deu um abraço, disse que 

era o meu avô e que amava muito vocês e que sentia muitas saudades de 
quando almoçavam juntos, no Natal. Ele mandou uma flor pra você, mãe!  

Levantou-se e foi buscar uma rosa vermelha, fresca e viçosa. 

 —Obrigada pela rosa! Mas Dora, não poderia ser seu avô, você sabe 

que ele foi para o céu, antes de você nascer! Você se confundiu! 
  — Mas era ele, igual como está naquele retrato da sala! Eu pedi pra 

ele entrar e ele disse que não podia e que precisava ir embora. Mandou esta 

flor pra você. 
Ao ouvir a menina contar sua conversa com o velho que ela dizia ser 

o avô, todos se entreolharam, sem palavras, sem entender o que acontecera. 

Louise mostrou-lhes a flor que Dora afirmava ter recebido de Albert.  A rosa 
vermelha, depois de ter estado sob a neve e de ter sido abandonada na cozinha, 

sem água, permanecia fresca como se tivesse sido colhida na véspera! 
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A ORIGEM DO MAL 
Carlos Asa 

 
 
 
 

u ainda moro na mesma vila onde passei a minha infância. 
Passei os últimos dias observando sua decadência, consolidada 

pelo tempo. O garboso portão, que dava acesso à animada via 

que une as casas, transformou-se em uma obra abjeta de metais retorcidos 
desprovido de mobilidade. 

Além das construções dominadas pela ruína, a via também não 

guardou sua característica mais admirável, o movimento animado das pessoas 

que habitavam o local, e nem é pela época do ano, quando a neve assume os 
espaços dificultando o transitar; as pessoas, que ocupam os espectros das casas, 

priorizam a clausura e o anonimato social, cada qual ocultando segredos 

inconfessáveis. 
A origem da decadência é minha maldição, eu testemunhei, não, 

mesmo que de modo reduzido, eu participei da desgraça ocorrida há algum 

tempo. Como hoje, era véspera do Natal e todos estavam ocupados com as 
atividades rotineiras da época, ninguém era capaz de antever a funesta nuvem 

que se avizinhava. 

Enquanto os adultos cuidavam das decorações, cozimento das 

guloseimas, preparações para as recepções familiares ou fraternais, nós, as 
crianças, perambulávamos pelas casas, reunidas em grupos em folguedos e 

E 



algumas traquinagens sem maiores consequências. Éramos o recanto da 

harmonia. 
As melodias Natalinas preenchiam o ambiente, cada família expunha 

sua preferência, mas nenhuma avançava sobre o direito das demais, os sons 

melodiosos ficavam confinados entre as paredes de cada residência. 
A socialização generalizada atingia o clímax quando os convidados 

chegavam em um mesmo momento. As trocas de cumprimentos e felicitações 

extrapolavam os habituais olá e como tem passado, afinal era véspera do Natal, 

as pessoas se mostravam mais amáveis e receptivas, ao mesmo tempo em que 
se comportavam mais dispostas a compartilhar dos afetos. 

Então, quando todas as famílias já tinham recepcionados seus 

convidados, e a noite começava a substituir a claridade vespertina, todos se 
recolhiam no aconchego de seus lares para as celebrações particulares. 

Os primeiros sinais de que aquele seria um Natal macabro vieram 

concomitantes com o eclodir das explosões do foguetório noturno. Os 

estrondos e a pirotecnia luminescente abafaram os disparos ocorridos na casa 
de número um, a primeira da vila. 

Minha família ocupava a casa de número sete, quase no centro da vila. 

Naquela noite estávamos em dez, meus pais, meus dois irmãos, meu tio e a 
esposa com suas duas filhas, um amigo de meu pai e do meu tio e eu. Como 

não me sentir seguro e confiante quando sabia que nossa vila era um pedaço 

do paraíso? Além disso, estávamos na companhia de três policiais. 
Porém, o mal não conhece barreiras. Assim que ele se manifesta, 

todos os parâmetros são subjugados por sua sombra viscosa. Não existe lugar 

onde se esconder, não tem um refúgio que possa ser considerado inviolável, 

nem uma proteção que seja eficiente; quando o mal se apresenta, só tem um 
recurso a ser utilizado: rezar para que ele seja breve em sua atuação. 

Nossa casa foi envolvida pelo mal alguns minutos depois do término 

do foguetório. Os disparos ecoavam em intervalos aleatórios, fazendo todos 
acreditarem que eram alguns fogos retardatários. Sorríamos e nos 

entretínhamos quando o choque nos pegou sem aviso. 

A porta foi arrancada de sua posição por um golpe seguro. De um 
momento para outro, estávamos diante de seis armas nas mãos de três 

ensandecidos invasores. 

— Não reajam e ninguém se fere. 

A intimação foi seguida por risos sardônicos. Os invasores se 
distribuíram pela sala de modo a nos manter sob a mira de suas armas. Olhei 

para meu pai, ele parecia impassível. Meu tio suava além do normal e o outro 

policial olhava para seus parceiros como se perguntasse como reagiriam. 
— Levem o que quiserem, só nos deixem em paz. 



A voz de meu pai reverberou demonstrando sua firmeza. Seus demais 

músculos permaneceram imóveis, eu tinha certeza de que ele sabia que os 
homens não estavam interessados apenas em nos roubar. 

— Não reparou que somos nós que decidimos o que fazer? 

— Coloquem os homens de lado. — A ordem serviu para mostrar 
quem era o líder dos criminosos. 

Enquanto dois criminosos mantinham os homens sob a mira de suas 

armas, aquele que mostrou ser o líder aproximou-se das mulheres observando-

as com cuidado. Mesmo temerosas, elas se mantinham diante de nós, suas 
crias. 

— Este grupo é melhor do que os outros. Tem até umas franguinhas 

bem novinhas. 
Para um menino de dez anos que tinha acabado de descobrir parte da 

verdade, a mínima parte, de como os bebês eram feitos, o criminoso concedeu 

uma aula intensiva da prática perversa de como abusar de uma mulher, no caso 

de quatro, ele não desprezou nem minhas primas. 
Antes da consumação das afrontas, assim que ele agarrou minha tia, 

meu tio esboçou uma reação. O tiro o atingiu na região do abdômen, o sangue 

manchou sua impecável túnica, suas mãos apertaram o local atingido, 
enquanto o criminoso gargalhava e voltava a ameaçar: 

— Se mais algum tentar bancar o herói, o tiro vai ser mais letal. 

A ação do criminoso despertou o desespero geral. As mulheres 
entregaram ao choro convulsivo, os homens cobriram-se de indignação, e nós, 

as crianças, tremíamos e tentávamos nos proteger atrás das cadeiras. 

A ferocidade do criminoso demonstrou que ele não estava preocupado 

com as consequências de seus atos. Sem o menor pudor, ele rasgou o vestido 
de minha tia, abaixou suas calças e a violentou como se estivessem em um 

quarto qualquer, sem ninguém para testemunhar sua violência. 

Saciado, ou enjoado de minha tia, ele a jogou para o lado e avançou 
sobre minha mãe. Sempre confiei na postura inabalável de minha mãe, ela não 

resistiu como minha tia havia feito, deixou o criminoso a dominar e 

emporcalhar-lhe o corpo. não derramou uma lágrima, permaneceu imóvel 
durante todo o ato. Assim que cruzei seu olhar, eu entendi o porquê, ela já se 

considerava morta. 

Foi depois de se fartar com minha mãe que o pesadelo se tornou real. 

O criminoso agarrou minha prima mais nova, arrastou-a até o centro da sala, 
rasgou suas roupas e se preparou para repetir sua atuação. 

Apesar de saberem que os outros criminosos reagiriam com violência, 

meu pai, meu tio e o amigo deles, levantaram-se ao mesmo tempo. Meu pai 
foi atingido no peito, meu tio recebeu outro tiro, desta vez na cabeça, mas o 

amigo de ambos conseguiu jogar os dois homens ao chão. 



Não deu nenhum resultado positivo, antes de conseguir alcançar o 

líder, foi baleado nas costas pelos homens que havia derrubado. Apenas os 
gemidos dos três indicavam que ainda estavam vivos. 

Superada a interrupção, o criminoso voltou sua atenção para minha 

prima. Assim que ele a agarrou, seus berros ganharam o ambiente. Quanto 
mais ela berrava e lutava para fugir, mais violento e irônico o criminoso se 

mostrava. Ela ainda estava consciente quando o membro a deflorou, mas logo 

em seguida desfaleceu. 

Minha outra prima não teve destino diferente. A não ser pelo fato de 
que o criminoso a espancou muito por não ter sido capaz de estuprá-la. 

Quando percebeu que ela estava perdendo os sentidos, recobrou a virilidade e 

a invadiu com furor. 
Talvez cansado por ter violentado as quatro, fomos poupados dos 

mesmos abusos, mas a crueldade também nos vitimou; cobertos de euforia 

animal, os outros dois descarregaram suas armas em nós. Meu corpo foi 

sacudido pelas balas que o atingiram; a pior delas encontrou espaço em minha 
cabeça. 

De acordo com os relatos que se espalharam desde então, a vila nunca 

mais voltou a ser a mesma; foi como se as auras plangentes das vítimas 
assombrassem o lugar. Até hoje eu não sei como consegui sobreviver. Alguns 

foram irônicos dizendo que vaso ruim não quebra, talvez tivessem razão. 

Ah, sim, acredito que devo esclarecer o motivo de eu ter passado os 
últimos dias observando esta arruinada vila; bem, quando o mal se originou, 

as vítimas eram pessoas boas, com vida pacata e direita; hoje, apenas 

desgraçados ocupam as ruínas da vila, inclusive eu. Sendo assim, eu me 

considero um anjo que vai aliviar-lhes o sofrimento. 
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UM BRILHO NA ESCURIDÃO 
Carlos Alberto Betinho 

 
 
 
 

ssa seria mais uma história de uma pequena vila situada no 

sopé de uma montanha coberta de gelo se não fosse por um 

único motivo: algumas pessoas odiavam o Natal. 
 A história começou há exatos vinte e cinco anos, quando muitas das 

crianças da vila nem sequer eram nascidas. Era véspera de Natal e toda a 

cidade se reunia para comemorar a data mais esperada do ano, quando era feita 
ao ar livre uma grande festa, com danças e comidas típicas, muita música, 

brincadeiras em torno de pinheiros decorados, luzes cintilantes de várias cores 

que acendiam e apagavam, alegrando os cidadãos daquela pacata, mas feliz 

cidade. 
 Quando todos se abraçavam comemorando a chegada do dia vinte e 

cinco, uma grande avalanche de neve desceu da montanha, arrasando grande 

parte da cidade, tendo como saldo a morte de vinte pessoas de famílias 
diferentes.  

A cidade foi reconstruída  mas aquelas vinte famílias nunca mais 

foram as mesmas 
 

 

E 



  

Na véspera de Natal, apagavam suas luzes, fechavam suas portas e 
não participavam dos eventos Natalinos. Passaram a ser conhecidas como 

PWL - “people without light” – pessoas sem luz. 

 A cidade queria esquecer o evento fatídico e todo ano fazia suas 
festas reverenciando seus mortos, mas não deixando de comemorar o Natal da 

forma que tradicionalmente fazia: muita luz, muita alegria e muita 

confraternização. 

 As pessoas afetadas pela tragédia achava uma afronta dos 
moradores da cidade comemorarem uma data que trazia tanta tristeza para 

eles. Por unanimidade, resolveram construir suas casas afastadas da cidade, ao 

pé da montanha nevada que lhes causou tanta dor. Passaram a adotar meio de 
vida totalmente diferente da cidade. Se as luzes brilhavam no Natal, eles 

apagavam suas luzes; se havia decoração com verdes pinheiros, eles 

decoravam suas casas com galhos secos; se havia música alegrando as 

crianças da cidade, na comunidade PWL havia silencio e a alegria era 
substituída pela dor da perda e pela revolta. 

 As crianças foram educadas a entender o Natal de outra forma. Para 

elas o Natal era dia de lembrar-se da morte de seus entes queridos e reverenciá-
los, abstendo-se de qualquer prazer, de qualquer sorriso, de qualquer ato que 

refletisse felicidade e contentamento. 

 Na casa de Joseph e Mary havia duas crianças e a família se 
preparava para a chegada de mais um bebê.  A casa era simples como todas as 

outras dezenove da vila, mas esta era especial, pois ficava na parte mais 

próxima da montanha, num lugar alto e com uma excelente propagação do 

som, de modo que a brincadeira preferida das crianças era ouvir a própria voz 
ecoada. 

 As crianças estavam contentes, Joseph contando os dias e Mary 

fazia alegremente as roupas do menininho. A família transbordava de alegrias 
e decorava a casa para a chegada do bebê, cujo nascimento seria anunciado 

através do sino. Todas as vezes que o sino tocava numa casa, era sinal de que 

a vila ganhara mais um bebê e todos os moradores tocavam seus sinos, 
desejando felicidades ao recém-nascido e a toda família. 

 No dia 24 de dezembro de 2022, quando todos se preparavam para 

a noite nefasta de Natal, apagando suas luzes e seguindo o ritual macabro de 

celebração da morte, ouviu-se o choro de uma criança ao fundo, choro esse 
que aumentou e de repente o sino começou a tocar na casa de Joseph, 

anunciando que Mary havia dado luz ao tão esperado bebê. 

 Naquela casa especial havia luz, alegria. As crianças prepararam 
com suas próprias mãos presente para o irmãozinho que acabara de nascer. 

Mary não fez somente roupas para o bebê, mas também para os dois filhos e 

Joseph havia separado a melhor caça para o dia em que a criança nascesse.  



  

 Todas as demais casas acenderam suas luzes, tocaram seus sinos e 
cada família pode contemplar a vida na face de seus parentes. Ao olharem para 

a montanha, o povo viu uma grande luz que saia da casa de Joseph e se 

projetava pela montanha, iluminando toda a cidade.  A felicidade da casa de 
Joseph e Mary contagiou toda a vila, de modo que todos saíram com presentes 

para festejar o nascimento tão esperado. 

 Joseph, por sua vez, contou aos seus filhos que a palavra Natal 

significa nascimento. Assim como eles ficaram felizes pelo nascimento do 
bebê, não fazia sentido permanecerem vivendo o luto como se a vida não 

continuasse e se o aniversariante fosse o culpado pelas tragédias da vida.  

 Mary propôs que a partir daquela data a família comemoraria o 
nascimento do rebento com muita alegria, porque um menino lhes nasceu, um 

filho lhes foi dado no dia do nascimento de Jesus, cujo nome é maravilhoso, 

conselheiro, poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. 

 Em comemoração ao dia em que o menino nasceu, ele foi chamado 
de Yeoa, filho de Joseph e Mary, irmãos de Simon e Thiago. 

 A felicidade voltou a reinar naquela vila e o propósito dela era não 

mais carregar o título de “pessoas sem luz” e ter o coração cheio de amarguras 
e trevas.  Queria regressar ao primeiro amor quando o Natal era a 

comemoração pelo nascimento de Jesus, o Cristo que veio trazer luz e 

salvação para o povo que andava em imensas trevas.  
 E assim foi. Eles deixaram de comemorar o Natal de Jesus e 

passaram a reverenciar o Jesus do Natal. A felicidade voltou à vila que se 

juntava nas épocas comemorativas aos demais moradores da cidade e viviam 

uma nova história de Natal com muita paz, como muita esperança de dias 
melhores, cheios de graça, mais cheios de vida, mais cheios de luz. 
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O NATAL DE JAMES 
Michelle Fagundes 

 
 
 
 
 

 

 casa de James costumava estar repleta de enfeites Natalinos 

desde o início do mês de dezembro, mas neste ano não há 
clima Natalino no ar. Não se vê guirlanda na porta, muito 

menos uma árvore de Natal com presentes ao redor. A casa permanece fria e 

sem cor, assim como a alma de James. 
Ele sabe que alguns de seus vizinhos também estão ocupados demais 

para se deixarem levar pelo entusiasmo da véspera de Natal. James está 

sentado, assistindo a um filme qualquer enquanto seca mais uma garrafa de 

cerveja, mas sua mente está agitada. Ele não consegue parar de pensar no que 
fez dois dias antes, não consegue tirar de sua mente os gritos da garota ruiva 

que acreditava que ele era um bom cara. Na verdade, ele era um bom cara até 

dois dias atrás. 
 

*** 

No dia 22 de dezembro, James saiu do bar mais cedo que de costume. 
O relógio marcava 21:22 quando ele saiu pela porta e caminhou em direção à 

vila. Ele não estava bêbado o suficiente para que a dor em seu peito fosse 

amenizada, mas os adolescentes que estavam sentados na mesa ao lado já 

estavam o irritando. 

A 



Aquele seria o primeiro Natal sem Julie, o grande amor de sua vida, 

que havia cometido suicídio há poucos meses. Esta era a razão do consumo 
abusivo de álcool, do descaso com a própria aparência e da tristeza que o 

consumia mais a cada dia. 

Enquanto andava pelo escuro caminho que o conduziria até sua casa, 
James ouviu uma voz familiar o chamando. Era Nina, uma jovem que morava 

próximo a ele e que era muito querida por todos os moradores da região. 

— James! Espere! Deixe-me ir com você! 

James parou de caminhar e voltou seu rosto na direção da voz da 
jovem. O esboço de um sorriso surgiu em seu rosto. 

— Não está um pouco tarde para você estar andando sozinha por aqui, 

Nina? — perguntou quando ela se juntou a ele. 
— Está, sim — ela respondeu sorrindo. — Por isso eu fiquei feliz ao 

te ver. 

Nina carregava algumas sacolas com presentes, provavelmente, para 

as crianças da vila. Ela era babá de algumas delas e, assim, sobrevivia naquela 
fria e pacata área. 

James insistiu para carregar as sacolas e Nina as entregou, depois de 

resistir um pouco. 
— Sabe, James, não se fazem mais homens como você — ela disse 

enquanto esbarrava nele de propósito. 

— Ouvi dizer — ele respondeu, sem graça. 
Enquanto Nina tagarelava, James só conseguia pensar em como 

estava arrependido de ter saído mais cedo do bar. No entanto, se ele tivesse 

voltado mais tarde para casa, ela teria que voltar sozinha e a região não era 

segura à noite. Diversas histórias eram contadas na vila e poucas pessoas se 
arriscavam lá fora depois do pôr do sol. James era uma delas; nada mais no 

mundo conseguia assustá-lo. Ele acreditava ser capaz de enfrentar qualquer 

coisa, exceto os demônios em sua mente. 
— James, você está me ouvindo? — Nina perguntou, tirando-o de 

seus devaneios. 

— Mais ou menos, para ser sincero. Mas ouvi você dizer que vai na 
casa de alguém da vila antes de seguir para a sua. Tome, segure as sacolas, 

por favor, para que eu abra o portão. 

Ela pegou as sacolas enquanto reclamava da falta de atenção de James, 

mas seu tom de voz indicava que ela não estava com raiva de verdade. 
O velho portão rangeu quando foi puxado. Aquilo parecia estar 

prestes a cair qualquer dia e James não duvidava que este dia estaria próximo. 

Quando já estavam dentro da vila, a jovem voltou a falar. 
— Sabe, James. Eu gostaria de desfrutar um pouco mais da sua 

companhia. Você sabe como é essa época. Todos parecem estar felizes em 



suas casas com suas belas famílias, enquanto nós, pessoas solitárias, não temos 

sequer uma companhia. 
James a olhou de soslaio. Aquela não parecia uma boa ideia. 

Definitivamente, não era uma boa ideia. Ela era uma jovem solteira, ele era 

um homem sombrio. O que falariam a respeito? Com certeza, não seriam boas 
coisas. 

— Olhe, Nina. Não me leve a mal, mas não me parece ser uma boa 

ideia — ele respondeu. — Se quiser, posso acompanha-la até a tua casa, mas 

isso é tudo. 
A jovem aquiesceu à proposta de James. 

— Posso deixar as minhas coisas na sua casa por enquanto? Eu não 

vou demorar. 
— Claro! Faça o que tiver que fazer, suas sacolas estarão seguras 

comigo — ele disse sorrindo, tentando suavizar o clima. 

Nina sorriu e seguiu em frente. James se direcionou para sua casa, 

destrancou a porta e entrou. Ele suspirou ao soltar as sacolas da jovem no chão 
e foi até a geladeira pegar uma cerveja, enquanto refletia sobre as palavras de 

Nina. 

Mais três garrafas de cerveja foram esvaziadas até que Nina voltasse. 
James ouviu quando ela bateu na porta. Para ele, não foi fácil levantar da 

poltrona e seus primeiros passos foram vacilantes. 

— Já estou indo! —Ele gritou. 
Assim que a porta foi aberta, Nina entrou e observou que ele estava 

alterado. 

A jovem sabia que James ainda sofria pela namorada que havia se 

matado, mas isso não a impediu de tentar seduzi-lo. James insistiu para que 
ela fosse embora. 

— Qual é, James! Nós dois sabemos que você não está em condições 

de me acompanhar até a minha casa e eu não quero ir sozinha para lá. Está 
muito tarde, eu não deveria ter ficado tanto tempo na cidade. 

Ele a observou caminhar até o sofá e se sentar. 

— Então vá dormir na casa de algum conhecido teu na vila. Não acho 
sensato que você fique na minha casa. 

— Ora, James! Ninguém sabe que eu estou aqui! Qual é o problema? 

James estava ficando irritado com a insistência da jovem. Ele tentou 

levantá-la do sofá, pegando em seu braço, mas o esforço o deixou tonto e ele 
acabou se sentando ao lado dela. 

Nina aproveitou a oportunidade para abraçá-lo, continuando com o 

seu jogo. 
— Estamos só nós dois aqui, James — a voz dela estava bem próxima 

ao seu ouvido, o que o desagradava. 

— Você tem que ir embora, agora — ele falou ao encará-la. 



Ela sorriu e tentou beijá-lo. James a afastou, sentindo seu coração 

bater fortemente por conta da raiva. Nos últimos tempos, ele não vinha tendo 
muito controle sobre os seus atos. 

A bebida era a única coisa que o ajudava, mas naquele momento ela 

só estava servindo para atrapalhar seus sentidos. 
James sentiu quando Nina tentou tirar sua camisa e tentou mais uma 

vez afastá-la. Ela se levantou e fingiu que não insistiria mais. James acreditou 

que ela havia caído em si, até que sentiu os lábios dela nos seus. 

O toque era bom, mas não era o toque da única pessoa que ele amou, 
por isso, ele sentiu repulsa e a afastou. 

— O que foi, James? Eu não sou boa o bastante? — A voz dela estava 

carregada de dor — Me diga! Você prefere o fantasma de uma mulher do que 
uma mulher de verdade? 

Nina pegou as mãos de James e as passou pelo seu corpo. Ela não 

deveria ter feito aquilo. 

James a olhou com tanto ódio que a moça se assustou. A mão esquerda 
dele foi parar nos belos cabelos ruivos da jovem, que gritou com a dor que um 

puxão gerou. 

— Como ousa falar de Julie dessa forma? — James gritou. 
Com a mão livre, ele apertou o pescoço de Nina para que não ouvisse 

mais os seus gritos. Os sons ininteligíveis que ela pronunciou o agradavam 

mais. Parecia com o som da morte e aquilo o acalmou, de certa forma. 
Para ele, não era justo que Nina estivesse viva, enquanto sua doce e 

pura Julie habitava outro plano. Nina não merecia viver; ela sequer sabia 

respeitar a dor de um homem que perdeu o seu grande amor. Era nisso que ele 

pensava enquanto encarava o rosto vermelho e disforme daquela que havia 
ultrapassado os limites com ele. 

Só depois de algum tempo que James percebeu que Nina estava em 

silêncio; os sons que ela imitia haviam cessado. Ele afrouxou o aperto em seu 
pescoço e a olhou atentamente. Já não havia mais vida no corpo da jovem babá 

e ele sabia que havia ido longe demais. 

 
*** 

Agora, duas noites após aquela, o corpo da jovem ainda estava 

escondido no closet de James. Lá fora, a polícia realizava buscas pelas matas 

e ele aguardava até o momento em que as casas seriam revistadas. James não 
possuía forças para se entregar, mas se deixaria levar quando a hora chegasse. 

Ele era um bom homem; a melancolia Natalina o corrompeu. Era o 

que ele dizia assim mesmo enquanto bebia. 
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A CEIA DOS WINTERSON 
Claudio Antônio Mendes 

 
 
 
 
 

 

reciso cear com minha irmã hoje. 

 
 

— Mas Albert, logo hoje? Você teve o ano todo para procurar sua 

irmã. 

— Há mais de sete anos que eu não a vejo. Fui informado que ela está 
com câncer.  

— Mas não foi justamente em um dia de Natal que você a machucou? 

— Sim. Foi. Faz exatamente cinquenta anos que esse fato terrível 
aconteceu. Eu volto. Se eu atrasar, confraternizo-me com os nossos 

empregados que sempre ceiam depois de nós. 

— Duvido que você volte a tempo com essa nevasca. 
— Caso eu me atrase muito, pegue o que sobrar e alimente aqueles 

mendigos debaixo da marquise do outro lado da rua. 

— Mariza fará isso. Não entendo por que você se importa tanto com 

aquelas pessoas desafortunadas. Você tem a mania de dar comida para eles. 
Até parece que você quer que engordá-los.  

— P 



Meg continuou fazendo cara de desentendida diante da insistência do 

marido em ir a Garden Rose visitar sua irmã ao sentir náuseas novamente.  
A nevasca na estrada exigiu de Albert mais atenção. Depois de gastar 

minutos a mais que o esperado, ele estava diante do portão de ferro sempre 

caído. Lembrou-se da perna direita da irmã ferida por ele. Sentiu vontade de 
chorar. Iria abraçá-la em um longo pedido de perdão. Ela nunca o acusou 

verbalmente. Mas parecia fazer questão de arrastar a maldita perna toda vez 

que se locomovia diante dele. Ela não falava, mas Albert entendia que Alba 

estava lhe dizendo: — Desgraçado, veja o que você fez comigo. 
O marido que a deixou era um brutamonte que espancava a esposa 

para descontar a opressão do trabalho como entregador em uma rede de lojas 

de material de construção. Albert lembra que nunca espancou Meg, ele tinha 
outro jeito de extravasar suas frustações. Concluiu que não sabia quem era 

mais troglodita. O alcoólatra que abandonou sua irmã já adoentada ou ele. 

Adentrou na decadente vila. Casas fechadas e cheiro de assado. 

Levava um chester para saborear com sua irmã. No fundo ele esperava 
encontrá-la bem decaída e talvez sem condições de preparar tal iguaria.  Por 

isso pediu Mariza, uma imigrante que era doméstica em sua casa, para 

preparar o prato típico desse dia. 
Quando tocou na porta, uma voz adoentada pediu que entrasse. A 

porta estava apenas encostada. Estranhou. Portas não ficam destrancadas 

nessas ocasiões. Viu a mesa da copa preparada para o jantar. A voz que vinha 
do quarto ordenou que ele se sentasse. Obedeceu. 

Albert começou a percorrer as paredes da copa com seus olhos 

acastanhados. Focou em uma foto de toda sua família. Lembranças dos seus 

pais começaram a borbulhar em sua mente. Alba estava sorrindo. Mas ele não 
sabia se era de felicidade ou sarcasmo. Apenas os lábios carnudos abertos. —

Pobre irmã, talvez esteja com dificuldade de se vestir para me encontrar. Por 

isso a demora. Teria alguém com ela, ajudando-a? Não, não teria. —
Perguntou:  

— Alba, precisa de ajuda? — Não ouviu resposta. Sentiu apenas uma 

presença atrás de si. Foi entorpecido por algo que não soube definir.  
Quando acordou, estava preso em sua cadeira. Não havia cordas, 

algemas ou algo físico que o prendesse. Mas suas nádegas e qualquer outro 

músculo não conseguiam se mover. Diante de si, do outro lado da mesa, uma 

Alba feliz.  Ao lado dela o marido, barbeado e sóbrio. Um retrato que Albert 
não lembra ser possível.  

—Vamos fazer nossa oração que mamãe nos ensinou, Albert. Você 

ainda sabe? É assim... Alba começou a oração infantil de agradecimento por 
tudo que faz parte da vida de uma criança. Albert tentava acompanhar a irmã, 

mas tropeçava em algumas palavras. O marido orava junto com Alba. Albert 

surpreendeu-se. — Como ele também sabia aquela oração? Não participou da 



infância da sua família. Somente um Winterson conhecia aquelas palavras 

com aquelas entonações. Era tradição da família. 
Após a oração, Alba descobriu o prato principal. Não era o chester 

que ele trouxe, mas o músculo da sua coxa direita. Então ele deu falta da carne 

que estava em volta do seu fêmur. Apalpou a perna e percebeu que sua mão 
tocara o seu osso. Era a vingança de Alba. Jamais esperaria isso dela. Ele tinha 

sido anestesiado. Ela não se parecia com uma mulher acometida de câncer. 

Nada lembrava a Alda na informação que teve. E o marido? Sadio e jubiloso. 

Não apresentava as bochechas vermelhas de álcool. Tudo estava muito errado 
ali. Pior. Como extraíram toda a carne de sua coxa e a prepararam para a ceia 

em tão pouco tempo? 

— Come Albert. Eu preparei especialmente para você. Talvez você 
não se lembre, mas há cinquenta anos você entregou um pedaço de músculo 

de coxa para a minha mãe fazer a ceia de Natal. Está lembrado? Você gosta 

de carne humana. Eu sei que você gosta. 

Albert queria dizer que era criança quando a amarrou e cortou um 
pedaço da sua coxa e depois quase lhe quebrou o fêmur, deixando-a arrastando 

a perna para sempre. Depois ele fez tratamento durante cinco anos. Foi um 

delírio que teve. Mas ele nunca mais fez aquilo com ninguém. Ele queria pedir 
perdão. Veio justamente para isso. Seus lábios se movimentavam, mas ele não 

ouvia nenhuma palavra saindo da sua boca.  

— Mentira, Albert. Deixa de ser mentiroso. Você ainda gosta de carne 
humana. — ela podia ouvi-lo.  

— Sabemos o que você faz com os mendigos no porão de um dos seus 

frigoríficos. — acusou o cunhado gordo, gargalhando. 

Alba foi a sua primeira vítima. Ele tinha apenas oito anos. Uma voz 
estranha sussurrava em seus ouvidos, fazendo salivar sua pequena boca com 

dentes afiados. Sua mãe ficou apavorada quando ele adentrou a cozinha com 

aquele pedacinho de carne com pele branca nas mãos.  Não sabia o que fazer. 
O pai fingiu indignação. Ele entendia que o filho herdará a maldição, mas 

tinha que ficar em silêncio. Pediu que todos mantivesse sigilo sobre o ocorrido. 

Alba, dois anos mais velha não compreendeu os motivos do pai para tomar 
tais atitudes. Queria gritar para o mundo que seu irmão tentou comer um 

pedaço dela. Descobriu que o pai mentia e não levava seu irmão a um 

psiquiatra. Contou para a mãe.  Ela não acreditou. 

— Vou aproveitar que você está bem musculoso, querido maninho, 
para encher nosso freezer de carne.  

O marido de Alba arrancou a camisa do homem paralisado. Com uma 

faca afiada começou a retirar carne dos braços paralisados e colocar em uma 
tigela sobre a mesa. A dor que Albert sentia era mais que uma dor física. Mas 

ele não se contorcia e nem gritava. Ele próprio tinha prazer em ver músculos 

e nervos sendo arrancados dos seus ossos e o sangue escorrendo. Era o mesmo 



frenesi que sentia diante dos bois ao serem descarnados em seus frigoríficos. 

Um êxtase que somente ele sabia como era. A cadeira dele foi empurrada para 
se distanciar da mesa. A extração da sua carne seguia pela coxa esquerda, 

panturrilha, e por toda parte onde houvesse músculos. Chegaria às suas 

vísceras. Mas o abdômen ainda permanecia intacto. 
Nesse misto de prazer e dor, seu gozo foi o adormecimento. Não sabia 

se era apenas um desmaio ou a morte redentora. Um véu escuro foi tampando 

a sua visão e ele caiu em um vazio profundo. 

Era três horas da manhã e o marido de Meg ainda não tinha retornado. 
Havia nela um pressentimento de que algo acontecera a Albert. Lembrou-se 

das velhas histórias que ouvira sobre os natais naquela pequena vila. 

Quando Mariza retornou da sua tarefa de levar comida para os 
mendigos, aproximou-se da patroa e entregou-lhe um recorte do jornal que 

tinha embrulhado as marmitas de isopor. A data era de outubro do ano anterior. 

A notícia dizia que vizinhos de uma mulher em Garden Rose chamaram a 

polícia diante do forte odor que vinha da casa dela. Quando arrombaram a 
porta encontraram o corpo de Alda Winterson falecido há dois dias, segundo 

os legistas. 

Meg chamou o motorista e um dos seguranças, dirigiram sob a forte 
nevasca até à vila. Encontraram um Albert delirante, murmurando palavras 

desconexas e massageando a coxa direita. Mas todo o seu corpo parecia 

intacto. A única coisa que Meg conseguiu entender era a ordem do marido: — 
Aborte o nosso filho. — quando ele apontou para o ventre o seu ventre. 
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A MALDICÃO DA BRUXA MORGANA 

Lúcia Helena Gomes 
 
 
 
 
 

a noite de vinte e quatro a vinte e cinco de dezembro eu e o 

Noel viajávamos de avião levando mantimentos, agasalhos e 

cobertores para os necessitados de um abrigo para idosos no 
sul do continente. Passávamos por montanhas nevadas quando fomos 

surpreendidos por uma forte tempestade e tivemos que fazer um pouso forçado. 

Por sorte Noel era um piloto com grande experiência. Ele fez contato pelo 

rádio avisando que estávamos com problema e conseguiu pousar a aeronave 
com segurança em um vale entre duas enormes montanhas. 

Como nos comunicaram que seríamos resgatados somente na manhã 

seguinte, assim que o tempo melhorou Noel me perguntou: 
– E aí, vamos doar tudo que está no avião esta noite ou não? 

– Como assim? – Perguntei intrigado. – Estamos no meio do nada! 

– Conheço a região e sei que se andarmos cinco quilômetros naquela 
direção – Noel apontou para o oeste – chegaremos a uma pequena vila. 

– Mas não vamos conseguir carregar todas as mercadorias que estão 

na aeronave. 

– Eu sei! Os moradores nos ajudarão. Eles devem possuir trenós. 
E então vestimos nossos casacos, colocamos alguns alimentos nas 

mochilas e partimos. Na mão de Noel um lampião iluminava o caminho...  

N 



Depois de três horas chegamos à vila. Paramos diante de um portão 

velho que dava acesso a uma rua sem saída, composta de vinte moradias, dez 
de cada lado. A rua era iluminada por uma enorme fogueira ao centro. 

Olhei para Noel e falei: 

— Que lugar silencioso, melancólico. Se não fosse esta fogueira 
queimando a escuridão, diria que aqui não mora ninguém. As casas parecem 

abandonadas... 

— É mesmo. Vamos entrar e bater na primeira casa à direta. 

Abrimos o portão com dificuldade, a neve o prendia. E quando íamos 
em direção à casa número um, ouvimos um uivo no final da rua. Noel 

rapidamente abaixou e pegou um grande pedaço de pau. Eu corri e bati na 

porta. Ninguém nos atendeu. Bati várias vezes e nada. 
—Vamos para a casa número onze, do outro lado – eu disse. – Acho 

que vi um vulto na janela. 

Também nesta moradia não abriram a porta. Escutei passos dentro da 

casa e então falei bem alto: 
— Ô de casa! Tivemos que fazer um pouso de emergência perto daqui. 

Temos muitos produtos para oferecer a vocês. É Natal e queremos 

proporcionar uma noite especial para todos os habitantes deste lugar. 
Uma voz de mulher veio de dentro da residência: 

— Vão embora! Vão embora enquanto podem! Se vocês continuarem 

aí fora vão morrer!  
Olhei assustado para o Noel, que perguntou: 

— Por que não podemos ficar e comemorar o Natal com vocês? Por 

que corremos perigo? 

— Esta é uma noite amaldiçoada para todas as pessoas desta vila – 
respondeu um homem. – Não comemoramos o Natal. Vocês precisam partir 

antes da meia-noite ou nunca sairão deste lugar maldito. Vocês só têm trinta 

minutos para fugirem. Ao passarem pelo portão, feche-o, e não olhem para 
trás. 

Eu fiquei apavorado. Puxei o Noel pelo braço e comentei: 

— Vamos embora! Depressa! Não fico nem mais um minuto aqui! 
— E quando viramos em direção à rua, notamos a presença de seis 

lobos. Eles estavam imóveis e começaram a rosnar. Noel olhou para o lado e 

depois voltou a fitar os lobos. 

— Não se mexa! – Disse ele. – A casa número doze está com a porta 
entreaberta. Vou contar baixinho e no três corremos até ela. Combinado? 

— Sim – respondi. 

— Um... dois... três. 
Corremos e entramos na casa doze. Batemos a porta e olhamos através 

do vidro da janela. Os lobos permaneciam na mesma posição.  



– Estranho! – falei. – Por que os animais selvagens não correram atrás 

de nós? 
E antes que Noel pudesse dizer algo, uma voz respondeu: 

– Porque ainda não é meia-noite. 

Viramos e vimos uma criatura bizarra sentada no sofá. Ela era humana 
da cintura para cima, porém peluda. Da cintura para baixo, igual um canídeo.  

– A transformação dos habitantes da vila em lobos sedentos por 

sangue humano inicia às vinte e três horas e termina à meia-noite – explicou 

o ser de voz feminina. – E após este horário os cinquenta e quatro animais se 
reúnem ao redor da fogueira e de lá partem em busca de presas humanas.  

– Isto ocorre todos os dias? – perguntou Noel. 

– Não. Só na noite de Natal – revelou a criatura. – Este feitiço foi 
jogado sobre nós há vinte e três anos, por Morgana, uma mulher que morava 

nesta casa. Ela não era uma pessoa ruim, mas tornou-se uma bruxa má depois 

que um lobo selvagem levou o seu filho de um ano na noite de vinte e quatro 

de dezembro. Morgana culpou os moradores da vila por sempre deixarem o 
portão aberto.  

– E onde está a Morgana agora? – Noel quis saber. 

– Não sabemos – respondeu a criatura, já quase transformada em lobo. 
– Dizem que ela anda pelo mundo procurando o filho e fazendo maldades. 

– Tem um jeito de quebrar esta magia? – perguntei. 

– Sim – respondeu a mulher-lobo. – Este feitiço só poderá ser 
quebrado se o filho da Morgana pisar nesta residência. Agora vocês não têm 

mais tempo para fugir. Vou sair e vocês tranquem a porta da sala e coloquem 

a trava de madeira. Em seguida entrem no banheiro e façam a mesma coisa. 

Todos os lobos já sabem que vocês estão na casa número doze. Vai ser muito 
difícil vocês saírem vivos deste lugar, entretanto precisam ter coragem e lutar 

até o fim. 

– E quanto tempo dura este feitiço? – perguntei. 
– Somente após vinte e quatro horas voltaremos a ser humanos de 

novo e vocês, se ainda estiverem vivos, não correrão mais perigo. Boa sorte! 

Trancamos a porta da sala, colocamos a trava e fomos até a cozinha. 
Pegamos duas facas e nos escondemos dentro do banheiro. Depois de vinte 

minutos os lobos conseguiram quebrar os vidros das janelas e entraram na casa. 

Noel olhou para mim com ternura e disse: 

– Me perdoe, Ricardo, jamais pensei que morreríamos desta maneira. 
Quando o nosso avião aterrizou perto daqui, achei que este acontecimento 

significava alguma coisa importante. Talvez tenha sido um sinal de que 

encontraríamos a sua família. 
– Eu não estou entendendo nada. Dá para ser claro? 

– Eu não te conheci em um orfanato, eu menti. Te encontrei 

desacordado, muito machucado, exatamente onde pousei o avião. Anos atrás 



eu foi obrigado a descer no mesmo local. Achei que você não sobreviveria e 

quando o socorro chegou, te levei imediatamente para o hospital mais próximo. 
Você passou por duas cirurgias e ficou na UTI por três meses. Eu me apeguei 

demasiadamente a você e então te adotei. 

Os lobos começaram a quebrar a porta do banheiro. Percebi que o 
Noel chorava e o abracei. 

– Eu te amo, pai! – falei para o Noel. – Você salvou a minha vida. Eu 

sou muito grato a você.  

– Você nunca me chamou de pai – disse Noel. – Hoje é o dia mais 
feliz e mais triste da minha vida. Vamos lutar, meu filho! Pegue a faca! 

Prepare-se que os lobos vão entrar...  

De repente Noel soltou sua faca, agachou e desamarrou minhas botas 
dizendo: 

– Depressa, Ricardo! Tire suas botas! Encoste seus pés no chão! 

Eu não entendi o porquê daquele pedido, contudo obedeci. Não havia 

tempo para questionamentos. 
E no instante em que meus pés tocaram o piso gelado do banheiro, os 

lobos se aquietaram... Silêncio absoluto... Noel observou pela fresta da porta 

e viu os animais deitados, retornando à forma humana. Ele olhou surpreso para 
mim e afirmou: 

– Meu Deus! Você é o filho desaparecido da Morgana! A maldição 

finalmente terminou! 
Eu me senti tão aliviado, tão feliz por estar vivo, que respondi 

sorrindo: 

– Eu sou o seu filho e para mim isto basta! Obrigado por me salvar 

outra vez. Agora eu só quero voltar para a nossa casa. 
Noel me abraçou e comentou: 

– Antes vamos comemorar o Natal com os moradores da vila. 

Faremos uma grande festa, com diversas comidas e bebidas. Distribuiremos 
presentes. Estas pessoas têm muito a celebrar. 
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MÃE, OBRIGADO POR TUDO! 

Regiane Silva 
 
 
 
 
 

 

 ceia Natalina estava na mesa. O filho orou e, mais uma vez, 

agradeceu a mãe por tudo o que ela fez por ele. Eles já tinham 
relembrado de todos os momentos que viveram até ali. Tristes 

e alegres.  

Enquanto os adultos oravam, os presentes embrulhados embaixo da 

árvore de Natal eram observados com tristeza pelas netinhas. O filho e a nora 
deixaram as lágrimas rolarem pelo rosto, pois os corações estavam 

emocionados por aquele momento tão mágico e singelo.  

No entanto, todos os anos, do dia 24 para o dia 25 de dezembro, 
alguma tragédia assolava os moradores daquela pequena vila localizada na 

saída de uma cidade, entre montanhas nevadas. A vila tinha vinte casas. Dez 

casas ficavam de um lado de uma rua sem saída e dez casas do outro, uma 
casa de frente para a outra. Para entrar na vila era preciso passar por um velho 

portão. Foi por esse mesmo portão que a morte, sem ser convidada, entrou na 

vila para dar uma notícia. 

A dona Katrina acordou cedo na manhã do dia 24 de dezembro. Ela 
aprendeu a fazer maravilhosos quitutes com a avó materna e paterna. Ambas 

disputavam a atenção da única netinha. Era era o xodó da família. Olhos cor 

A 



de mel. Sorrisos largos e mãos talentosas para a culinária. A dona Katrina, nos 

tempos alvos da mocidade, tinha até uma lojinha onde vendia suas deliciosas 
guloseimas. 

Aquele Natal seria o melhor de todos! Ela fez questão de fazer cada 

prato. Lembrou-se dos ensinamentos das avós e não errou em nenhum detalhe. 
O gatinho dela, o Snow, aproveitava cada migalha que caia ao chão.  

— Mãe, você precisa de algo? Perguntou o filho da dona Katrina ao 

telefone. 

— Não, filho. Tenho tudo que preciso.  
— Tudo bem, mas vou preparar algo para levar. 

— Vocês chegarão que horas? 

— Antes da meia noite. Não fique preocupada. Tchau! - Disse com 
carinho. 

—Tchau!   

A dona Katrina terminou tudo com muito esmero. Estava exausta. 

— Vou descansar um pouco. São 15 horas. Agora posso crer que a 
idade chegou. Não tenho mais a força da juventude. Que sono! Snow, vem 

com a mamãe! Vamos cochilar um pouco! 

Ela tomou um banho bem quente e foi dormir um pouco. O gatuno 
sempre acompanhava-a, era uma relação de anos. Jogaram-no na porta dela, 

em pleno inverno. A dona Katrina pensou que ele morreria, pois estava azul 

de frio, mas com muito amor e carinho o minúsculo gatinho cresceu e 
engordou tanto que o veterinário passou-lhe uma dieta rígida. Não obedecida 

pela dona Katrina e pelo bichano que adorava doces e comida fresquinha. 

Inclusive, inspirada no gato Garfield, a tutora lhe preparava deliciosas 

lasanhas.  
A dona Katrina foi dormir. Acordaria mais tarde para vestir a roupa 

Natalina. Contudo, dormiu tanto que acordou tarde!  

 — Nossa! Já são 20 horas! Preciso arrumar a mesa.. 
De repente, o telefone toca. 

— Boa noite, mãe. Tivemos um problema aqui na estrada. Vamos 

chegar tarde. 
— Puxa! Eu avisei para saírem mais cedo de casa! 

— Eu sei. A estrada está escorregadia e o carro com problemas. 

— Estou triste. 

— Desculpe-me, mãe. As crianças estão ansiosas para te abraçar. 
Você receberá muitos beijinhos e nos perdoará pelo atraso. 

— Ah! As minhas menininhas estão enormes. Estou com saudades! 

Três gatinhas para brincar com o Snow!  
— Mãe, preciso desligar. Um carro parou para nos ajudar. Até logo! 

—Fiquem com  Deus! Estou esperando por vocês! 



Depois de arrumar a mesa, a dona Katrina foi para o quarto assistir 

televisão. Afinal, já tinha feito tudo e não queria cair na tentação de beliscar a 
ceia antes da família dela chegar.  

O noticiário estava repleto de histórias felizes, mas, de repente, a 

programação foi interrompida. Um casal e suas três filhas sofreram um 
acidente. O carro ficou desgovernado e caiu da ponte. Todos morreram 

afogados.  

— Cruzes! Que tristeza! Não quero assistir mais televisão!  

Assim que desligou o aparelho, alguém bateu na porta. Era o filho, a 
esposa e as três filhas! 

— Que alegria! Obrigada, Deus! Esse é o melhor presente da minha 

vida! 
Todos se abraçaram e se beijaram. Entraram logo na casa, pois 

estavam com muito frio.  

As três meninas sapecas foram em direção a árvore Natalina para abrir 

os presentes. A mãe delas logo repreendeu-as. 
— Agora não é hora de abrir os presentes!  

— Pode deixar. Disse a dona Katrina. Criança é assim mesmo. Sorriu. 

O único que não ficou feliz com a chegada da família foi o Snow. Ele 
se assustou e foi se esconder no quarto da dona Katrina. 

— Snow! Snow! Venha falar com as minhas menininhas! 

— Deixa, mãe. O Snow sempre foi rabugento. Sorriu. 
— O Snow está cada vez mais antissocial, isso sim!  Meninas, daqui 

a pouco ele volta e brinca com vocês crianças, tudo bem? 

— Tudo bem vovó! Responderam juntas. 

As meninas compreenderam e voltaram felizes para a árvore Natalina. 
Todos conversaram alegremente. A dona Katrina contou, pela 

milésima vez, sobre a infância dela, sobre o nascimento do filho, como 

aprendeu a cozinhar com as avós, como foi morar naquela casa, etc. 
O clima estava agradável. O filho, chorando, agradecia a mãe por tudo 

o que ela fez por ele. Pelas noites que dormiu no hospital com ele, sempre 

doentinho. Pelos sonhos interrompidos para que ele conseguisse estudar e ter 
uma vida confortável. Pediu perdão por todas as malcriações feitas na época 

de adolescência. Por ter ido embora de casa quando o pai faleceu, deixando-a 

sozinha. Por ela não ter tido a oportunidade de acompanhar o crescimento das 

netinhas, afinal, moravam distantes. 
A nora também chorava e a cada fala do esposo, abraçava a sogra num 

gesto de profundo amor.  

Faltando poucos minutos para a meia noite, a família foi para a sala 
de jantar e todos ficaram admirados com tamanha beleza! 

— Mãe! A ceia está linda! 

— Sogra! Que maravilha! 



— Vovó! A senhora é a melhor vó do mundo! Gritaram as meninas, 

em coro! 
A ceia estava farta! Estupenda! Essa foi a melhor ceia preparada pela 

dona Katrina! Tinha até ração Natalina para o Snow! 

Todos sentaram-se. O filho orou e, mais uma vez, agradeceu a mãe 
por tudo o que ela fez por ele. Eles já tinham relembrado de todos os 

momentos que viveram até ali. Tristes e alegres.  

Enquanto os adultos oravam, os presentes embrulhados embaixo da 

árvore de Natal eram observados com tristeza pelas netinhas. O filho e a nora 
deixaram as lágrimas rolarem pelo rosto, pois os corações estavam 

emocionados por aquele momento tão mágico e singelo. 

Assim que finalizou a oração, o relógio soou a meia-noite e a 
campainha tocou.  

— Quem será? Perguntou a dona Katrina. Ela pediu um momento para 

os presentes e direcionou-se até a porta. O filho pegou-a pelos braços quando 

passava por ele e beijou-a novamente.  
—Te amo! 

— Eu também te amo! Estou tão feliz! Espero que seja alguém 

importante batendo na porta nesse dia tão especial! Já volto. Disse emocionada. 
— Boa noite. 

— Boa noite. A senhora é a dona Katrina? 

— Sim. 
— Somos os policiais Pain e Fact. Temos uma triste notícia para lhe 

dar. 

—Vocês querem entrar? 

—Não.   
— Infelizmente, não posso. A minha família está aqui. Estamos 

comemorando o Natal. Acabamos de finalizar a oração. Vamos cear.  

Dizendo essas palavras, a dona Katrina apontou para a porta aberta. 
Os policiais não viram ninguém. 

— Senhora, retiramos um carro do lago hoje. Dentro estava um casal 

e três lindas menininhas. Todos morreram afogados antes do resgate chegar. 
Encontramos na carteira do motorista um cartão com o nome da senhora e 

endereço. Por isso, viemos até aqui. 

— Isso é alguma brincadeira de mau gosto?  

Dizendo isso, a dona Katrina voltou correndo para dentro da casa. As 
luzes estavam apagadas. Não tinha ninguém esperando por ela. A ceia estava 

intacta. Ela olhou em direção da árvore Natalina e os brinquedos comprados 

ainda estavam embrulhados. Ela foi de cômodo em cômodo e só encontrou o 
assustado Snow no quarto dela. 

A dona Katrina se ajoelhou no chão e gritou com todas suas forças!  

— Não! Não!! Por favor, Deus!!! Não!!!  



Passando cabisbaixos pelo velho portão da vila, o filho, a nora e as 

netinhas, chorando, lamentavam por terem morrido.  
— Mãe, obrigado por tudo! Virando-se, gritou pela última vez o filho. 

A morte, indiferente a qualquer dor, cantava e sorria. 

— Ho Ho Ho! Feliz Natal! 
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A VOLTA DO MARUJO 
Rudson Xaulin 

 
 
 
 
 
 

aquela pequena região no sul do mundo, afastada de tudo, 

onde o ar frio corre quase que todos os dias do ano, altas 

montanhas que fazem o sol quase não encontrar as casas, tudo 

sempre é gelado, parece inóspito, sem vida, sem luz. Mas bravamente, aquelas 
vinte famílias mantém aquele lugarejo aceso, como podem, vivendo em 

harmonia, com a natureza, animais e tudo o que a floresta logo ali pode dar de 

graça, se todos souberem como aproveitar.  
Todo ano quando todos saem, para colheitas, a pesca e o que mais for 

preciso para saciar a fome, e tentar manter toda essa tradição daquele lugar, 

ainda por lá. Não é fácil viver com tão pouco, com tanto frio e longe de tudo, 

mas esses bravos homens e mulheres, seguem fazendo isso por gerações e 
gerações. O regresso perto da noite de Natal é sempre um prato cheio para o 

conforto do lar, saudade agraciada e camas com calor e suor. É a data mais 

espera por todos, como se aqueles moradores do vilarejo soubessem que nessa 
data, todos devem estar em casa, com suas famílias, perto de quem amam, 

com mesa farta, lenha queimando e cachorros se aquecendo perto da lareira.  

Pais podem ver filhos, esposas esperam maridos e maridos tentam 
trazer tudo o que podem de volta para casa. E mesmo que muitos podem tentar 
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levar uma vida normal, mesmo sendo tão difícil, nosso aventureiro dos mares 

faz de tudo para que sua mulher e seus dois filhos, pensem mesmo que o Natal 
é a melhor data do ano. E quando ele volta dos barcos de pesca, com cheiro 

do pescado fresco, com a barba bem maior e com alguns trocados a mais no 

bolso, regressa do mar com presentes, nem que sejam conchas que estavam 
no fundo do oceano gelado ou cascos de infortunas tartarugas, que caíram nas 

redes. Logo os meninos enjoam disso, e ele sabe que serão seus novos enfeites 

de parede. Os filhos dizem sempre que querem seguir o caminho do pai, a 

esposa sempre acha que ele pode conseguir algo melhor na cidade mais ao 
longe, que todos podem mudar, mas ele sempre acha que a casa onde viveram 

seus pais, seus avós, não deve ser abandonada. Tentará um dia ter seu próprio 

barco, terá orgulho de adentrar no mar gelado com os rapazes um dia, ele 
sonha com isso e ela aperta o coração. E na casa de número oito, com portões 

brancos, cerca que balança com o vento, guias podres e portas que não 

seguram mais o vento como deviam, sua esposa segue pintando a fachada para 

dar mais alegria para a data que logo chegará. Os meninos ajudam com as 
luzes e fazem a festa quando sabem que é noite de montar o pinheiro de Natal.  

Dias antes da festa, o marido segue no mar, pensando em todos, ao 

longe, com o coração doendo de saudade, sabendo que seu regresso deve ser 
mais demorado que o normal, afinal o barco precisou ir mais a fundo mar 

adentro esse ano, para encontrar o valioso pescado que começa a ficar cada 

vez mais escasso. E quando os dias e noites mais longas finalmente parecem 
que estão indo embora, ele regressa com seus companheiros no caminho de 

volta, como se o barco não tivesse mais forças, pesado, carregado, mais lento, 

mas indo de volta para casa.  

marujo segue com alegria a bordo, louco para ver o que sua linda 
mulher preparou para a festa de Natal, e mesmo estando em casa apenas na 

véspera, bem, no fundo, pelo menos ele está indo de volta para casa e a tempo. 

Esperando, ela está de olho no relógio, torcendo que ande mais devagar, ela 
sabe que ele logo vai abrir aquela porta, e não para de olhar aquela maçaneta 

circular e prateada, querendo muito ver ela girar.  

Do outro lado da encosta, quando o barco atraca, todos os marujos se 
despedem, cada um concede um longo abraço entre quase irmãos e todos 

desejam o melhor Natal para cada companheiro de viagem, na despedida 

daquele barco que fede a peixe, ferrugem e sal. Indo para cara, quase chegando, 

caminhando pela pequena rua, com todas aquelas casas coloridas, enfeitadas, 
sentido o cheiro dos deliciosos pratos e da fumaça que sai de quase toda 

chaminé que aquece famílias naquela noite fria, seu coração se enche de amor 

ao saber que logo vai poder abraçar os filhos, festejar, gracejar sua esposa e 
quem sabe na madrugada, quando os pequenos estiverem dormindo, conceder 

mais um novo membro da família, pois tudo o que ele mais deseja, são os 

ardentes braços de sua amada.  



A linda loira dos olhos azuis, aqueles cabelos com cor de louro novo, 

como ouro, ou como alvorada, encantam ele desde quando eram adolescentes, 
e por mais que ele esteja em um local com poucos moradores, ele sempre 

soube que seria dela. Traz consigo esse ano dois brinquedos maravilhosos, que 

seu colega de embarcação confeccionou para seus pequenos filhos, como fez 
nas noites livres naquele barco, com restos de lenhas e madeiras que não 

queimaram para aquecer os tripulantes.  

Dois mini barquinhos de pesca, feitos a mão, talhados em madeira, 

que trazem o cheiro do mar, e ele está louco para ver a reação dos filhos ao 
receberem os presentes. Ao chegar perto de sua casa, nota que as luzes de 

Natal não estão acesas, então pensa primeiro, que algum problema elétrico 

deixou sua esposa sem muitos recursos, aperta o coração por não estar por 
perto, sente-se mal, afinal, só sua casa não ostenta as luzes coloridas da festiva 

e especial data. De dentro da casa, nota apenas que velas ajudam a iluminar o 

clarão da janela, e logo, nota dois vizinhos perto de sua casa, tentando olhar 

para dentro e enxergar alguma coisa.  
Curiosos e ao mesmo tempo assustados. Um deles nota ele chegar e 

logo vem na sua direção, fazendo muita força, tentando segurar nosso 

brutamonte pescador. Sem entender nada, ele tenta se desvencilhar, e logo 
pergunta o que está acontecendo, gritos da outra vizinha, que chega e admira 

alguma cena pela janela. Ele se solta, corre na direção da sua casa, enquanto 

deixa os barquinhos caírem no chão, que tocam a neve macia com cuidado. 
Ele corre e logo abre a porta, a cena, é de destruir qualquer coração, e lá estão 

seus joelhos no chão, gritos e lágrimas que ele não consegue segurar.  

A casa está bagunçada, copos e garrafas de vinho caídas no velho 

assoalho de madeira, a lareira está acesa e o resto da ceia sobre a mesa. Sua 
esposa está de bruços, com um machado enorme cravado nas costas, rosto 

virado pro lado, olhos arregalados, morreu apanhando, com dor e com medo. 

Um dos meninos está pendurado no chifre de um alce que pai e filho caçaram 
juntos um dia, abdômen destruído, tripas penduradas e cortes nos braços e nas 

pernas, talvez da tentativa de defesa, ou para não correr do assassino.  

O peru não está na sua tigela cromada, mas a tigela está em cima da 
mesa, rodeada por saladas e frutas vermelhas, o peru está jogado no chão, 

assado, o cheiro dele com o do sangue se misturam no ar frio, pois tudo estava 

pronto, apenas esperando ele chegar. Na tigela, a cabeça do outro filho, um 

dos olhos abertos e a boca com um pedaço de maçã. O resto do seu corpo 
nunca será encontrado. O cheiro de carne queimada, no início dava indícios 

que o saldo da criança havia sido colocado na lareira, mas eram apenas seus 

dois cães pastores abatidos de maneira brutal e jogados ao fogo, talvez lutaram 
bravamente, mas não foi o suficiente para defenderem a família que tanto 

amavam. Na cabeça do homem, que apenas grita sem parar, nada daquilo 

parece real, mas é.  



 

Todos da vila congelada começam a chegar, mulheres aos berros, 
grandes homens vomitam, a cena do terror destrói o Natal de todos, destrói 

uma família, destrói para sempre uma tradição, essa data nunca será esquecida, 

nunca mais vai ser a mesma. O crime nunca será resolvido, a investigação 
acontecerá, no fundo, teremos suspeitos, provas que nunca chegaram em lugar 

algum e um assassino vai seguir solto, para sempre e sabendo que pode fazer 

o mesmo no próximo Natal... 
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CASA DE AVÓ 
Julia do Passo 

 
 
 
 
 

 
 

inha avó sempre dizia temer mais as maldades dos vivos a 

assombrações dos mortos. Parecia esquecer, ou não levar 
em conta que no final os maus também morrem. Quando eu 

era menor, criancinha mesmo, passava muito tempo com ela. Minha mãe conta 

como eu chorava e fazia inúmeras birras, na hora de deixar a casa dela. Eu 

mesma não lembro de nada. Lembro-me do cheiro de bolo quente e de um sol 
preguiçoso de final de tarde. Nesta época, ela morava perto de nós, perto o 

suficiente para as visitas não exigirem sequer pegar um carro. Também me 

recordo disso, passávamos a pé por um caminho de paralelepípedo e por vezes 
as sandálias da minha mãe ficavam pressas entre os espaços da pedra, 

inevitavelmente arrebentando. Engraçado como a memória funciona... 

 Mas, esta não é uma história das minhas recordações de infância, essa 
história é sobre o Natal. Nosso derradeiro Natal em família. 

 Minha avó há muito não morava tão próxima da gente. Ela havia se 

mudado após a morte do meu avô, pois tudo em sua casa evocava a lembrança 

de seu marido, da vida partilhada por eles durante tantos anos e da presença 
constante do vazio a seu lado na cama, que se estendia cruelmente por todos 

os cômodos. Escolheu como novo endereço uma pequenina vila em meio a 

montanhas nevadas. Apesar de parecer idílico o lugar era assustador. Um 
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clima eternamente frio e cinza, as demais casas com aspecto abandonado e 

fantasmagórico, pelo menos em suas fachadas, nas poucas vezes em que lá 
estive, não pude observar o interior das demais construções ou sequer 

vislumbrar os outros moradores. Só havia uma maneira de entrar e sair dali, 

passando pelo velho e gigantesco portão de madeira, aquele portão me causava 
um temor irracional e inexplicável, sendo fonte de pesadelos constantes e 

repetitivos. Em pouquíssimo tempo nossas visitas escassearam até findarem 

por completo. 

 Durante muitos anos mal pensava em minha avó, por vezes me 
surpreendendo que ainda estivesse viva. Até a ligação de minha mãe, seu tom 

era impositivo, apesar dela tentar falar como quem faz um convite, mas era o 

mesmo modo imperativo de quando me mandava arrumar o quarto que esteve 
presente em toda conversa. Queria passar o Natal na casa da minha avó e 

minha presença, ao que parecia, era mandatória. Combinamos de nos 

encontramos no dia em que começaria meu recesso de Natal, dia 24 de 

dezembro e seguiríamos todos, eu, minha mãe, meu pai e nosso cachorro 
Éboni no jeep dela. Era a escolha mais lógica e segura irmos em seu carro, 

pois a neve já deveria estar alta no caminho para a casa de vovó.   

 Saímos bem cedo, garantindo nossa chegada para o almoço. Durante 
o trajeto, como não precisaria dirigir e ainda tinha Éboni, um grande pastor 

alemão aninhado a mim no banco de trás, aproveitei para cochilar. Nos 

momentos em que acordava percebia o tempo cada vez mais pesado. Ouvi por 
alto no rádio a previsão de uma forte nevasca prevista para atingir seu ápice 

na noite de Natal.  

 Ao chegarmos, minha mãe desceu do carro acompanhada de meu pai, 

abriram a porta para Éboni, já bastante incomodado pelo tempo passado no 
carro. Eu ainda dormia e acordei com a visão da face de minha avó, ela me 

acordava esfregando seu nariz no meu, no melhor estilo “beijinho de esquimó” 

e mais uma vez fui transportada aos meus tempos de menina e não me privei 
de rir, como naquela época. Minha avó ria também e com um gesto carinhoso 

me afastou no banco, sentando-se ao meu lado. Observei um pacote quadrado 

em sua mão, ainda sorridente, entregou-me o embrulho. 
 - Ainda não é dia 25, mas eu nunca fui boa de esconder as coisas de 

você. Espero que goste. Sabe, a vovó tem tido cada vez mais e mais dificuldade 

para andar, então este ano fiz minhas compras pela vizinhança mesmo. 

Anualmente temos um bazar, é uma bobagem, mas achei tão bonito. Pensei 
em você assim que a vi! 

 Embalada pela alegria do reencontro, rasguei o embrulho e me deparei 

com um porta-joias todo talhado em uma madeira escura. Era pesado e por 
dentro forrado de um veludo verde escuro, ao meio um espelho oval e em uma 

das gavetinhas um cisne de madrepérola. Encaixei o cisne, com o imã voltado 

para o espelho e dei corda, mas nada aconteceu. Minha avó parecia magoada 



com o presente falho, mas eu rapidamente a beijei e disse o quanto eu amei 

aquela tralha. Reassegurei que devia ser somente uma questão de limpar as 
engrenagens e passar algum óleo. Ela parecia não acreditar em mim, mas 

fingiu estar mais calma. Queria um Natal perfeito. 

 Passamos o dia coladas, ela fez bolo e cafuné e eu me sentia tola de 
ter evitado tanto tempo visitá-la por medo de fantasmas que só existiam na 

minha cabeça. À noite nos sentamos todos juntos, como a muito não acontecia, 

a ceia posta à mesa que trazia as fragrâncias e o gosto de tantos outros Natais 

felizes, eu já sofria por antecipação com a volta para a cidade. Prometi a mim 
mesma, ali na mesa que visitaria minha avó pelo menos uma vez por mês.  

 Fomos nos deitar cedo, logo após cearmos, minha avó fez questão de 

me pôr na cama e me dar um cobertor extra. Desculpou-se mais uma vez pelo 
presente eu tentei balbuciar que não era importante, mas já sentia o sono se 

apossando de mim. Tão logo ela deixou o quarto, eu adormeci. Acordei com 

uma melodia triste e persistente em meus ouvidos. Abri os olhos e na altura 

de minha visão, na mesa de cabeceira vi o porta-joias aberto e o cisne 
rodopiando em seu laguinho em parar. Aquilo me assustou o suficiente para 

me tirar da cama e então eu a vi. Uma sombra com vagos contornos femininos, 

indefinida, que se aproximou de mim, segurou com firmeza minha cabeça com 
uma das mãos e com a outra empunhava a caixa, me obrigava a encarar o cisne, 

tentei fechar os olhos, mas sua voz ecoou firme em minha mente, ordenando 

meus olhos a se manterem abertos. 
Acordei na manhã do dia 25 com o porta-joias no chão, certa de ter 

tido um apenas um pesadelo. Estranhei o silêncio da casa, minha avó acordava 

cedo, toda sua vida. Afastei pensamentos desagradáveis com a justificativa de 

ser por conta de sua idade avançada ou do frio lá fora. Mesmo com esse 
esforço eu sentia uma fina camada de suor escorrendo pelas minhas costas e 

meu coração as pancadas, como um anúncio fúnebre. Ao me levantar da cama 

tropecei em um machado, percebi a bainha da minha camisola suja de 
vermelho. Minha mente embaralhava partes do pesadelo com o sangue e o 

machado, apoiei na mesa de cabeceira para recobrar o equilíbrio, e ao me 

levantar vi meu reflexo no espelhinho do porta-joias e atrás de mim, a mulher 
sombra a apontar um dedo acusatório em minha direção. Me pus de pé em só 

movimento, ouvindo suas gargalhadas ecoando na minha mente. 

Na porta do meu quarto estava Éboni, seu focinho jazia a 30 

centímetros do restante do corpo. O sangue em poça já coagulando. O pior 
eram seus grandes e tristes olhos me encarrando como se me perdoasse o mal 

feito. Corri para o quarto dos meus pais, mais próximo ao meu, somente para 

encontrar uma releitura da morte de Éboni. Meu pai com a cara dividida do 
topo ao início do nariz, sua língua pendente como uma careta desengonçada. 

Minha mãe exibia de forma vulgar suas entranhas escorrendo ventre a fora. 

Senti uma onda se abater sobre meu corpo e antes que pudesse ser paralisada 



pelo choque, corri como quando era criança e minha avó chamava-me para 

comer bolos. 
Sem nem ao menos respirar subi os três degraus que me levariam ao 

seu quarto. Ao passar pela umbral chutei algo duro e molhado, era um pedaço 

da minha avó. Abaixei e como pude recolhi os fragmentos pondo-os sobre a 
cama, tentando remontar minha doce avó. Impossível, ela nada mais era que 

um monte de carne, cartilagem e alguns ossos, eu mal podia enxergar seus 

traços. 

Levantando o rosto dei com meu próprio reflexo, tingido com o 
sangue de minha família e emaranhado nos meus cabelos os restos da minha 

avó. Atrás de mim, ela não era mais um vulto. Agora usava minha cara e sua 

gargalhada não mais presa em minha mente, ecoava pela casa. 
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A MADRASTA 
Gisele Wommar 

 
 
 
 
 

 
 

éspera de Natal. Melissa estava sentada em frente à janela 

observando a nevasca que caía. Sentia arrepios, mas como a 
lareira queimava grossas toras de lenha não poderia ser de frio, 

a causa mais provável era o medo que se instalou dentro de si desde que 

chegou naquele vilarejo que, para a maioria das pessoas parecia tão belo, mas 

para ela tudo soava de forma infernal. Lembrou da mãe e uma lágrima lhe 
molhou a face pequena. 

Melissa não queria ir visitar o pai. A mãe nunca lhe obrigava, mas 

agora que tinha casado novamente parecia precisar de mais tempo a sós com 
o marido, assim mandou a única filha passar o Natal fora de casa, pela primeira 

vez. Aos sete anos, a menina estava se sentindo como um brinquedo deixado 

de lado, após o dono ganhar um mais novo. A mãe nunca havia lhe parecido 
tão indiferente e distante. 

 E a mãe sabia de tudo. Principalmente que Melissa não gostava de frio 

e que já havia nascido sem espírito Natalino. Nunca foi daquelas crianças que 

ajudavam a pendurar bolinhas em pinheiro, sempre achou aquilo um saco. 
Tampouco acreditou alguma vez em Papai Noel, sabia que os pais sempre se 

endividavam para lhe dar presentes de Natal. A mãe também sabia que 

Melissa não queria conhecer a madrasta, que não tinha afinidade com o pai e 
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que detestava ficar isolada naquele fim de mundo para onde ele havia se 

mudado, principalmente, para fugir delas e do compromisso com a 
paternidade. Ainda assim, não achou difícil obrigá-la a ir. 

 Pensando nos acontecimentos dos últimos dias, Melissa observava 

Rosa sentada em uma pequena cadeira forrada de peles, em frente a um 
parapeito de janela adornado com duendes e renas. “Ela não podia ter outro 

nome?! É muita flor para uma casa só” - pensou Melissa sem ousar falar. Só 

falava com a madrasta caso fosse estritamente necessário. Aquela mulher 

devia ser louca pelo Natal. A casa estava toda decorada. Tinha trapos 
vermelhos e verdes até no banheiro. Um exagero, parecia até Carnaval. 

Melissa achava Rosa falsa, pois ninguém era feliz daquela maneira o tempo 

todo. Irritantemente feliz. 
 Rosa era tão assustadora quanto a enteada imaginava que fosse. 

Observando Rosa, Melissa concluiu que morar no frio, deixava as pessoas 

brancas, até demais. Rosa era mais branca que a neve e seca como uma taquara. 

Tinha os olhos azuis tão claros que lhe pareciam leitosos. E quando ela 
levantava o olhar, apenas uma palavra vinha na cabeça da menina: bruxa.  

 A madrasta também estava incomodada com a presença nova na casa. 

Tentou conversar e ser simpática, mas Melissa, tão gelada como a neve que 
caía, não lhe deu nenhuma oportunidade. A menina era a cara da mãe, o que 

chateava e muito a madrasta. Não sabia ao certo se tinha a mesma 

personalidade, mas pensava que Melissa na casa, traria ao marido certas 
lembranças não tão antigas, de um casamento quase perfeito cujo uma família 

toda lhe acusava de destruir. Alguns dias na companhia da enteada e Rosa 

havia mudado de opinião sobre a ideia de ter filhos, desistira de vez, para 

alívio do marido. 
 Melissa jogava tanto no tablet que seus olhos doíam, fazia isso para 

matar tempo. Tinha medo de Rosa. Desde que chegara na casa a madrasta a 

proibira de descer ao porão, dizendo que por lá havia coisas perigosas, mas 
passava as tardes inteiras naquele local, fazendo ruídos desconhecidos. Rosa 

tomava um líquido estranho. O dia todo andava com aquela garrafa e disse 

para a menina que era uma boa solução para manter o corpo em forma naquele 
frio, mas a advertiu que não tentasse tomar. Melissa só revirou os olhos. Será 

que o pai só se casava com mulheres compulsivas por dietas? 

 Perto das 20 horas, Rosa estava pondo a mesa para a ceia de Natal. 

Na casa tocava uma melodia Natalina com um fundo de sinos, no início 
Melissa não se importou, em alguns minutos pensou que estava sendo 

torturada. As batidas do sino a estavam transportando para outra dimensão, 

perdeu a concentração nelas quando o pai lhe perguntou: 
 — O que pediu ao Papai Noel, filha? 

 Papai Noel. Ela lembrou do sonho que teve na noite anterior. Havia 

um Papai Noel na sala, abaixou-se para deixar um presente ao pé da grande 



árvore. Mas havia algo errado com aquele bom velhinho. Era baixo demais, 

magro demais. Melissa observava parada na porta do quarto. Quando o Papai 
Noel se virou, tinha os olhos esbranquiçados de Rosa. Era Rosa. E ela sorriu 

um sorriso largo, mostrando os dentes banhados em sangue. De repente, virou 

o saco de presentes e de dentro dele caiu a cabeça de uma criança. A sua 
cabeça. Acordou suada mesmo naquele frio.  

Não sabia o que responder ao pai, pelo jeito ele não entendeu que ela 

não acreditava naquelas bobagens. 

 — Vamos querida – ele insistiu – uma boneca, que tal? 
 — Qualquer coisa – ela respondeu indiferente, apesar de detestar 

bonecas.  

O pai estava decidido. Naqueles dias de convívio percebeu que a filha 
era estranha, demais. Resolveu que falaria com a ex-esposa sobre a péssima 

criação que ela estava dando à menina. Perdeu-se nos pensamentos, 

lembrando de quando ainda era casado, de como eram felizes e a filha parecia 

uma criança perfeita. Até conhecer Rosa, os olhos azuis, a bunda arrebitada, a 
barriga chapada, a promessa de sexo fácil. Não se culpava por ter dormido 

com ela, afinal, qual homem resistiria, mas a verdade é que ela apenas 

satisfazia um desejo. Não queria se separar, não queria acabar com sua família, 
mas então, a esposa descobriu e claro, não aceitou. Ele achou que ficaria tudo 

bem pois tinha Rosa, mas depois que foi morar com ela nada mais foi igual, 

nem o sexo. 
Foi retirado subitamente de seus pensamentos quando Rosa foi até a 

lavanderia nos fundos da casa e gritou. Melissa estava parada próximo a porta, 

com as mãos cobrindo os olhos. Rosa estava com as mãos banhadas em sangue. 

Tentando reanimar um cão morto, cujo pescoço estava praticamente separado 
do corpo. 

O cão da família, que estava dentro de casa para aguentar o inverno 

rigoroso, estava morto. Havia sido assassinado. Era improvável que alguém 
houvesse entrado na casa, portanto, haviam três suspeitos de cometerem o 

crime. Melissa tinha certeza de que era coisa de Rosa, inclusive o desespero, 

que deveria ser falso. 
O pai observou o machado escorado na parede próximo a porta de 

saída, ensanguentado, o que lhe tirou a possibilidade de dizer que poderia ter 

sido qualquer animal da rua. Não sabia como contornar a situação. 

— Não vamos acabar com a nossa noite de Natal – ele anunciou – 
amanhã descobriremos o que aconteceu. 

Mas Rosa mal ouvia, foi com dificuldade que ele a tirou de perto do 

cão. Ela foi ao banheiro, se lavou, chorou. Passou pela cozinha e conferiu se 
o peru estava assando, colocou mais alguns pratos de salada e farofa em cima 

da mesa e dirigiu-se ao seu porão. Melissa aproveitou que o pai lidava com o 

corpo do animal e seguiu a madrasta escada a baixo. Pé por pé, observou Rosa 



entrar no porão e não fechar a porta, nem acender a luz. Ouviu respirações 

chorosas no escuro. De repente Rosa acendeu um abajur. Praticamente atrás 
da porta, com a luz fraca, Melissa observou as paredes forradas de tapeçaria, 

com estampas de santos. Entrou e deixou que a madrasta lhe visse observar 

tudo. 
— Por que eu não podia entrar aqui?  

— Porque eu não queria que você se machucasse nas agulhas e 

tesouras.  

— Você faz estas coisas? 
— Sim, estou guardando para expor em um festival daqui há alguns 

meses. É uma arte fazer este tipo de tapete. Gostou? 

— Não. São horrorosos.  
Rosa pensou em responder, mas apreciou a sinceridade da criança que 

deu sequência ao interrogatório: 

— E o barulho que eu ouvi vindo daqui? 

— São as máquinas de costura para os acabamentos. 
— E aquele branco ali? – Melissa entrou mais na peça e parou ao lado 

de um tapete sem decoração alguma. 

— Então, neste não sei exatamente o que colocar – aproximou-se Rosa 
pensando que enfim estava conseguindo algum contato com a enteada. 

— Eu tenho uma ideia legal. 

Rosa ia perguntar o que era, mas não deu tempo. Foi surpreendida por 
um golpe de faca na barriga. Jamais pensou que uma criança tão pequena 

poderia causar tanta dor com um só golpe. Ia gritar por socorro, mas estava 

em choque. Observou Melissa tirar a faca com força e esfregar na tapeçaria 

branca. Depois balançar de forma que os pingos de sangue ficassem visíveis 
pela maior parte do tecido. 

Melissa olhou para Rosa que, improvavelmente, estava mais branca 

ainda. A criança chegou perto da mulher que agonizava e sorrindo, deferiu-
lhe vários golpes de faca. Rosa tentou se defender, mas quando tirou a mão da 

barriga sentiu o sangue jorrar livremente e perdeu as forças, em seguida 

Melissa rasgou-lhe as carnes das mãos que usava para evitar as facadas e Rosa 
já não sabia mais onde não havia sido golpeada. Depois da facada no pescoço, 

desmaiou.  

Melissa largou a faca, enfiou as mãos no sangue do chão e banhou a 

tapeçaria. Após terminar sua obra de arte voltou para cozinha e sentou-se à 
cabeceira da mesa de jantar. Se aproximava meia noite. O pai entrou em casa 

apressado, sentiu o cheiro do peru queimando e tirou-o do forno colocando 

em cima da mesa e chamando por Rosa. 
— Ela não vem – respondeu Melissa e colocou as mãos sujas de 

sangue em cima do seu prato, largando a faca de forma barulhenta na louça. 



O pai arregalou os olhos e desceu apressado as escadas. Melissa não 

sabia se havia gostado mais da expressão de pânico de Rosa ou a do pai ou se 
havia sido do grito que ele acabara de dar. A criança ria e deliciava-se, afinal, 

o Natal não era assim tão ruim. Nem o dia das crianças, ocasião em que jogara 

a filha da vizinha dentro da piscina e ficara esperando a criança de dois anos 
morrer, o que não levou muito tempo. Pensando bem, no Natal anterior já 

havia matado outro cão, este enforcado na sua casa. 

E a mãe sabia de tudo.  
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ERA NOITE DE NATAL 
Erde Oliveira 

 
 
 
 
 

 

 

eu relógio marca meia noite e meia do dia vinte e cinco, 
estou registrando essa história no celular porque não tem 

sinal da operadora por aqui. Então não posso ligar ou enviar 

mensagem. A solução que encontrei foi deixar registrado no gravador de voz. 
Por favor, quem encontrar meu celular leve para a polícia ou para minha 

esposa, estou desesperado. Não vejo saída para mim! Joana, cuide da nossa 

filha e, nunca, nunca esqueça: eu te amo e te amarei por toda eternidade! 

 Tudo começou quando saí do trabalho, por volta das dezoito horas eu 
voltava para casa. Mas havia um acidente na estrada, era um trânsito horrível, 

então peguei um atalho pela estrada velha. Essa estrada é cercada por morros 

e montanhas, mas a neve cobria tudo e a estrada estava muito escorregadia. 
Não deu para evitar, o carro deslizou da estrada e quase morri com o 

capotamento, fiquei desacordado por umas três horas. Quando acordei, com 

muito esforço consegui sair do carro. Era melhor eu ter ficado desacordado, 
ter ficado no carro. Por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Por 

quê? 

 M 



 Logo percebi que estava todo ensaguentado, havia muitos ferimentos, 

minha perna doía, meu braço esquerdo estava cortado, deve ter sido o vidro 
da porta. 

 O carro estava destruído. Eu só poderia sair dali andando, e foi o que 

fiz. Saí cambaleando, rezando para que não aparecesse nenhum lobo. Lembrei 
do celular, estava no bolso da calça; mas, desde aquele momento, percebi que 

estava sem sinal, malditas antenas! Então, após andar uns dez minutos vi 

algumas luzes, me guiei por elas. Andei mais uns quinze minutos, não sei 

como, mas cheguei a um portão que dava acesso a esta vila, são dez casas de 
cada lado que formam uma rua sem saída, pois as montanhas fecham o outro 

lado. As casas estavam todas iluminadas, enfeitadas para o Natal. Logo 

apareceu um casal, uma mulher franzina e um homem gigantesco, eles eram 
da primeira casa. Abriram o portão e me convidaram para entrar. 

 A mulher não sorria, aliás, ela não sorriu em momento algum. Já o 

Ivan, ele me recebeu com um semblante amigável, paternal. Ele me deixou 

bem à vontade em sua casa. Ajudou-me com os meus ferimentos, me deu 
analgésico, emprestou-me uma roupa e indicou o banheiro para eu tomar um 

banho. Não tinha como saber que era tudo enganação, eles já estavam 

preparando tudo. 
 Por volta das onze horas eu saí do banheiro com aquela roupa enorme 

que me fez sentir uma criança. Fiquei meio perdido naquela casa, pois o 

banheiro ficava no meio de um corredor, havia uma porta em frente que estava 
escrito porão. Escutei um barulho de panelas e segui por extinto, deveria ter 

alguém no final daquele corredor. Era a cozinha, a mulher estava olhando o 

forno. Mas vi, meu Deus! Vi na lata do lixo, que estava entreaberta, dedos 

humanos ensanguentados, unhas roxas, que horror! Ela me viu, percebeu que 
eu olhava o lixo. O Ivan chegou e, antes que eu falasse alguma coisa, ele me 

levou para a sala de jantar. 

 Eu não tive coragem de falar sobre aquela cena. Ele desconversou e 
perguntou onde eu morava, pois queria me levar assim que amanhecesse. 

Fiquei com medo de falar o local, falei por alto. Perguntou-me sobre o trabalho, 

o que eu fazia; parecia um detetive. E novamente não falei por completo. Acho 
que ele percebeu o meu medo, pois não parei de olhar em direção à cozinha, 

aquilo o estava incomodando. Pedi para ligar a televisão, ele ligou, mas 

também estava sem sinal, nada que precisasse das ondas eletromagnéticas 

estava funcionando. Perguntei se possuíam telefone fixo, mas não possuíam. 
Fiquei sem saber o que fazer, sem saber o que poderia acontecer comigo 

naquele lugar. 

 Alguns minutos depois aquela mulher chegou trazendo a comida. 
Primeiro o arroz, depois a salada, em seguida, numa terrina, o molho da carne, 

o molho estava vermelho sangue. Meu Deus! Na hora o meu estômago 

embrulhou, saí correndo para o banheiro. Vomitei, até o que não tinha no 



estômago, do meu interior já estava saindo um líquido verde, foi quando Ivan 

bateu à porta.  
 — Você está bem? O que houve, vamos jantar? Já é quase meia-noite! 

 Disse a ele que já ia. Eu nunca deveria ter aberto aquela porta, mas 

uma força me impeliu a abri-la. Saí. A fisionomia dele estava diferente, ele 
pegou em meu braço e disse que estava preocupado comigo, não acreditei.  

 À mesa, encontrei tudo arrumado, mas a carne ainda estava tampada. 

Ivan estava sentado na cabeceira, sua esposa de um lado e eu do outro. 

Serviram-me a salada, comi devagar. Quando terminamos, ela serviu-me o 
arroz. Destampou a carne, eram cubos de carne assados no forno. Eu disse que 

não estava me sentindo bem e que aquela salada tinha sido o suficiente, 

agradeci. 
 — Tudo bem, você não sabe o que está perdendo! Esta carne assada 

com esse molho está perfeito. – Disse-me Ivan. 

 Eles comeram, repetiram, enquanto que eu nem olhava mais para 

aquele molho, nem para a carne. Fiquei calado a maior parte do tempo. Olhei 
para o relógio e eram vinte para meia-noite. Eles pareciam ansiosos. 

Ofereceram-me a sobremesa, eu não quis, mas o Ivan disse que queria. Ela 

levantou-se e foi à geladeira. Trouxe um sorvete cremoso de chocolate. 
Aquele sorvete estava muito estranho. Eles se serviram, sorriam um para o 

outro. Fiquei sem saber como agir, eles tentavam deixar o ambiente leve, mas 

estava tudo muito sombrio. 
 Alguns minutos para a meia-noite eles disseram que estava na hora 

dos presentes. 

 O relógio bateu meia-noite. 

 Eles olharam para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Começaram 
a salivar. Então ela falou: 

 — Eu quero o cérebro, Ivan! 

 Eu fiquei paralisado. Mas, nesse momento, a campainha tocou. Ivan 
foi até a porta, mesmo assim ambos não tiravam os olhos de mim. Olhei para 

as janelas, estavam todas fechadas. Ele abriu a porta, eram os vizinhos. Do 

lado de fora um homem foi logo perguntando: 
 — Já está tudo pronto para o ritual? 

 Eu não esperei qualquer resposta, corri para o porão e tranquei a porta. 

Fiquei gelado de medo, minhas pernas tremiam feito vara verde. Acendi a luz, 

fiquei mais aterrorizado ainda, pois aqui há diversos equipamentos de tortura 
que só vi em museus, deve ser o local que eles fazem os rituais. As mesas 

estão todas manchadas de sangue. Há cabelos nos cantos das paredes. Aqui 

também fica a distribuição de gás para a casa. Logo controlei meus nervos e 
coloquei mesa, botijão, armário e outros materiais escorando a porta. 

 E foi assim que vim parar neste local asqueroso. Já estou neste porão 

a uns trinta minutos, não tem outra saída, só encontrei uma pequena janela que 



só dá para passar um braço. Por isso resolvi gravar esta mensagem no celular. 

Espero que alguém encontre e faça alguma coisa para parar essas pessoas, pois 
eles estão fazendo antropofagia. E o pior, estamos em plena noite de Natal! 

 Eles estão forçando a porta. Só há uma solução para parar com essas 

práticas. Estou desconectando as tubulações do gás para a casa, agora o gás 
está inundando o ambiente. Encontrei dois ferros e, com eles, farei centelha 

para explodir este local. Jogarei o este celular agora pela janela. Meu Deus, 

em tuas mãos entrego a minha alma! 
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O QUE O PAPAI NOEL TROUXE PARA 
VOCÊ? 

Gustavo Cruz Jorge 
 
 
 
 
 

uando o homem de casaco cinza adentrou a sala, voltando da 

cozinha com uma toalha na qual secava as mãos, sua expressão 

não parecia muito satisfeita. 
 — Sr. Smith, sou conhecido por minha paciência — e completou 

depois de breve pausa — mas confesso que o senhor está conseguindo levá-la 

ao limite. 

Apenas o clarão da lareira iluminava o aposento e deixava entrever o 
olhar apavorado e o rosto contraído de dor do homem amarrado à cadeira no 

centro da sala. Sua cabeça e suas roupas rasgadas e esfarrapadas estavam 

ensopadas. O homem de casaco cinza olhou para ele, mas a única reação do 
outro foi um gemido doloroso e suplicante. O homem do casaco cinza, então, 

terminou de enxugar as mãos e deixou a toalha cair no chão. Deu um passo 

em direção a uma mesa encostada à parede, sobre a qual encontravam-se 
espalhados diversos e estranhos objetos: um bisturi, uma tesoura cirúrgica e 

outra tesoura para trinchar frango serrilhada em uma das lâminas, uma pinça 

de tamanho considerável, agulhas de seringas, frascos com produtos químicos 

corrosivos e alguns apetrechos e ferramentas que pareciam elétricas. O 
homem do casaco cinza começou a organizar, limpar e preparar alguns objetos. 

O homem estava em uma posição de perfil para Smith, e este conseguia 

Q 



acompanhar, com o corpo e o rosto em extrema tensão, o manuseio dos 

instrumentos pelo homem do casaco cinza. 
— Sabe, você me deu muito trabalho. A ideia de se enfurnar em uma 

vilazinha erma no meio de montanhas nevadas foi um toque de mestre. Mas 

não foi o bastante... — disse com um risinho de escárnio. 
Da garganta queimada de Smith saiu um som fraco, como se 

forcejasse por dizer algo. O homem do casaco cinza fez uma pausa e olhou 

para Smith. 

— Gostaria de me contar alguma coisa ? 
Smith tossiu uma tosse engasgada e penosa. Finalmente conseguiu 

dizer: 

— Por favor, não sei onde está Artemis Sleak, nem ao menos o 
conheço...— e voltou a tossir, dessa vez vertendo um fio de sangue que 

deslizou de sua boca pelo pescoço até seu peito e a perna. O homem do casaco 

cinza voltou à preparação dos instrumentos, dizendo reprovador e com um 

tom de remoque: 
— Hmm, Smith Smith Smith, já nos conhecemos o bastante para você 

saber que não gosto de mentiras, hein! Acho que você concordaria comigo 

que, apesar de esta ser a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, já 
somos muito íntimos depois de todas as maravilhosas experiências que 

compartilhamos esta noite.  

Smith desabou. Chorava como uma criança assustada. 
— Não aguento mais...por favor...eu imploro...eu...eee eu...eu não sei 

— outro acesso de tosse — não sei de nada... 

— Diga-me uma coisa, Smith — disse o homem de casaco cinza, 

erguendo a tesoura de trinchar e virando-se para o homem preso à cadeira — 
você é muito apegado aos seus dedos?  

Smith olhava para o homem do casaco cinza e soluçava, um choro 

convulsivo que o fazia babar e tremia todo seu corpo.  
— Por que, meu Deus!? Por queee...? 

— Ora, Smith! Estou me sentindo envergonhado por você. Nas 

últimas horas você manteve a compostura, comportou-se dignamente...e agora 
isso!!? — Exclamou reprovador — Mas já que perguntou, e que seu Deus não 

vai responder, eu respondo sua pergunta: porque as coisas são assim, meu caro 

Smith. Você tem uma coisa que eu quero, uma informação. E eu tenho o poder 

de extraí-la de você. Sim, porque uma hora você vai ceder. Seu Deus o 
abandonou, Smith. Tudo o que sobrou para você neste mundo é a minha 

misericórdia. Eu sou tudo o que você tem.  

— Mas eu não sei nada — Smith disse com voz lamuriante. 
Empunhando a tesoura trinchante, o homem do casaco cinza 

aproximou-se e inclinou-se, ficando com o rosto à altura do rosto de Smith. 



— Eu descobri uma coisa há muitos anos atrás. Descobri que a 

memória melhora muito quando o corpo é aliviado do peso de certas partes — 
disse erguendo-se, olhando Smith de cima para baixo, em uma elevada 

posição de superioridade — ...acho que vou cortar sua orelha — disse 

bruscamente. 
— Eu conto, eu faaalo, coonnto o que quiser — implorou num choro 

desesperado — mas por favor, por favooor...não faz mais nada comigo... 

O homem do casaco cinza largou a tesoura sobre a mesa, voltou até a 

cadeira e agachou em frente de Smith com ar cansado e ao mesmo tempo uma 
expressão quase benevolente. 

— Está bem, John Salomon Smith, sou todo ouvidos.  

Smith arregalou os olhos, ficando um rápido instante em silêncio. O 
homem do casaco cinza encarava Smith e esperava pacientemente. Mas qual 

não foi sua surpresa quando Smith, em vez de fornecer a informação que lhe 

era exigida, explodiu em uma gargalhada. O homem do casaco cinza levantou-

se muito irritado. Dirigiu-se à mesa e com um movimento abrupto e agressivo, 
tomou a tesoura na mão. Virou-se, prestes a saltar com toda violência sobre 

Smith, quando este interrompeu a gargalhada e disse, bem humorado: 

— Foi tudo um erro, foi tudo uma confusão! Meu nome não é John 
Salomon Smith, é John Solomon Smith! — E voltou a cair em um riso 

histérico. 

O homem do casaco cinza estava estupidificado. Parado, de pé no 
meio da sala, segurando a tesoura de trinchar frango, ficou a pensar se seria 

isso possível. Teriam realmente se enganado, feito confusão com o nome? Pior, 

teria ele se enganado? Ficara a torturar o homem errado durante a noite toda? 

Para sanar a dúvida, largou mais uma vez a tesoura, pegou sua maleta, e pôs-
se a conferir documentos e papéis. Enquanto isso, Smith ia acalmando-se, o 

riso diminuindo e finalmente desaparecendo. Enquanto seu torturador 

verificava papéis, Smith olhava-o com apreensão. Pois, mesmo que fosse 
confirmado que ele não era o homem que detinha a informação que desejavam, 

nada garantia que o homem do casaco cinza não o mataria com o intuito de 

queima de arquivo. Afinal, Smith, antes um estranho, era uma testemunha 
agora, sabia o que esses homens procuravam e conhecia o rosto de seu 

torturador. Após torturantes minutos, o homem do casaco cinza virou-se para 

Smith empunhando um documento. 

— Senhor, tem toda razão, foi um engano — sua expressão era outra, 
toda aquela tensão ameaçadora no olhar e na voz sumira — Perdoe-nos por 

este terrível erro. A família Dobrochkin irá enviar uma indenização ao senhor. 

Mil perdões, mil perdões — a voz tinha um tom de embaraço, era quase 
humilde. 

Smith estava atônito. Seria verdade que sairia vivo, sem mais danos? 

Ou era apenas mais uma perversidade do homem do casaco cinza? Dar-lhe um 



vislumbre de esperança para depois mergulhá-lo no horror e na morte? Fosse 

como fosse, o homem do casaco cinza guardou os papéis e documentos de 
volta na pasta e começou a recolher os instrumentos e objetos sobre a mesa. 

Parecia verdadeiramente consternado. 

— Puxa, esse é o tipo de coisa que não devia acontecer — falava mais 
consigo mesmo do que com Smith — e todo esse trabalho jogado fora... 

Smith ainda esperava em suspenso, preso à cadeira pelas cordas e fita 

adesiva. 

— É a segunda vez que acontece isso...assim não pode ser... 
Tendo recolhido e guardado tudo, o homem do casaco cinza pegou a 

maleta e avançou para a porta de saída. Girou a maçaneta, abriu a porta. Antes, 

entretanto, de cruzar o vão, girou sobre o calcanhar, e olhando para Smith, 
disse: 

— Mais uma vez, mil perdões! Espero que não fique ressentimentos 

entre nós. Acha que fica? 

— De maneira nenhuma — Smith apressou-se a dizer — erros 
acontecem... 

— Certo...Bom, feliz Natal! E um feliz ano novo! — O homem do 

casaco cinza sorriu meio sem graça. Fez um sinal de despedida com a cabeça, 
virou-se, e saiu para a noite de neve que caía sobre a vila. Na sala, Smith 

permanecia amarrado à cadeira. Após alguma deliberação, ele havia preferido 

não abusar do homem do casaco cinza pedindo que o soltasse. 
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ram exatamente vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos 

quando o primeiro grito surgiu na pequena e afastada vila de 

Dumber. O clima alegre regado de músicas orquestrais, 
banquete farto e presentes sortidos tornar-se-ia num festival de horrores 

banhado com sangue e morte.  

A terceira casa de madeira envelhecida abrigava no seu interior um 
monstro temido por muitas crianças. A sua pele branca, barba grande e saco 

vermelho eram símbolos de desespero para aqueles que presenciavam a sua 

chegada. Os sinos tocando amedrontavam junto aos seus passos de bom 
velhinho. O mal estava a caminho. 

A montanha coberta de neve testemunharia a ira de um morador sem 

amor ao próximo. A data de vinte e quatro de dezembro seria lembrada 

infelizmente pelas famílias ali presentes como o dia do massacre Natalino 

E 



 

*** 
Com a sua pança gorda e um singelo sorriso no rosto o maquiavélico 

Sr.Putinks começava a sua rotina anual. De porta em porta ele falou com cada 

criança, deslumbrando a magia e encantamento em suas mentes inocentes. 
O plano seria executado antes da meia-noite. E nenhum “pirralho” 

poderia ficar de fora. Mas cá entre nós quem recusaria um convite do Papai 

Noel?  

— Boa noite! Pequenino Jhon.  
— Oba. Como vai?  

— Muito bem! Louco para entregar o seu brinquedo.  

— E o que seria?  
— Quer descobrir?  

— Quero sim.  

— Hoje após o jantar espere-me na lareira. Olhe para cima e verá a 

sua surpresa.  
—Vou fazer isso!  

 

*** 
A lua brilhava intensamente e os flocos de neve caiam junto à 

temperatura que marcava quatro graus abaixo de zero. Enquanto as 

sobremesas eram servidas na casa da família dos Howard, Marrie aguardava 
ansiosa à espera da sua boneca. 

— Meu amor! Saia de dentro dessa lareira. Venham comer.  

— Calma Mamãe. 

— Filha, você ama sorvete. 
— Eu quero ver a minha, b... 

— Meu Deus! Socorro…  

A cabeça decepada da pequenina rolava de encontro a Margareth. 
Outros pais degustavam da mesma angústia. Os sons dos choros ecoavam 

como poesia para o matador sem escrúpulos.  

*** 
 

 

A quem diga que tudo não passou de um conto. O tempo levou a 

verdade e várias versões foram feitas ao longo de décadas.  
Hoje o lugar está vazio. Muitos que ousam entrar pelo portão velho 

dizem sentir arrepios, alguns veem vultos pela madrugada e outros ainda são 

capazes de ouvir a voz do impetuoso serial killer.  
- HO! HO! HO! 
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A ÚLTIMA CEIA DE NATAL 
Marcus Hemerly 
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uitos lugares são negligenciados ao olhar desatento, como 

se nada existisse que valesse uma segunda mirada mais 

atenciosa. Outras paragens, de modo contrário, 
praticamente atraiam o olhar de estranhos como um magneto, tornando quase 

impossível ocultar segredos mais profundos, ou quem sabe, até mesmo os 

mais aparentes, com a privacidade que melhor aprouvesse. Em Garden Rose, 
uma pequena vila avistada em meio às montanhas geladas, um visitante que 

ali cruzasse poderia chamá-la de zona intermediária. Não era um lugar para o 

qual alguém iria voluntariamente se não tivesse algum assunto para ser 

resolvido, mas se estivesse disposto a dar uma chance, o lugarejo também lhe 
concederia um voto de confiança relutante. 

 Decerto, a vila parecia muito maior do que aquelas vinte casas 

dispostas paralelamente; exatamente dez de cada lado, como se seus 
habitantes fossem forçados a se olhar de frente, considerando que a diminuta 

rua não tinha saída, acabando na imensidão branca do gelo. Curiosamente, as 

pessoas que moravam naquelas simples e bem cuidadas casas, não queriam 

visitantes. Parecia que por um motivo não revelado, era assim que as coisas 
deveriam ser, e é desse modo que elas continuariam a ser naquele 24 de 

dezembro. Quando um morador ou forasteiro adentrava os umbrais do velho 

portão, um som metálico ofertava as boas-vindas de modo quase inaudível no 

 M 



inverno, quando as casas ficavam praticamente invisíveis em meio à neve. 

 Naquela véspera de Natal a tempestade havia cessado, oportunizando 
a limpeza das portas, momento no qual os moradores se saudavam com 

eventuais  "Feliz Natal, vizinho!", ou "Olá, querida, como está hoje?" quando 

na verdade queriam dizer "Velho bêbado!", ou "Vadia, todos sabem que você 
trai seu marido". Em lugares pequenos, todos conheciam suas falhas de caráter, 

seus aspectos desabonadores e condutas das quais você poderia se 

envergonhar. Não pergunte como, mas eles sabiam, principalmente em um 

amontoado de casas onde as pessoas iniciavam suas vidas fugindo de algo, e 
lá permaneceriam fugindo até envelhecerem e serem assombrados pelo fato 

de que já era tarde demais para mudar. Os ares pesados e pouco oxigenados se 

estagnavam como a tampa de um caixão, do qual a escolha de não se evadir 
era mandatória. 

 Durante a manhã, os raios de sol eram insuficientes para aquecer, mas 

era uma benção pelo término da nevasca, nas casas, as famílias preparavam 

quitutes para suas festas de Natal. Harmonia, tradição, calor humano, tudo de 
acordo com o mais pitoresco espírito Natalino. No entanto, ali, se você não 

sabia seu lugar, alguém certamente lembraria por você, espancamentos, 

abusos físicos e mentais eram comuns, apenas quase ninguém ficava sabendo, 
ou se ficava, eles olhariam para o outro lado, nutrindo uma ilusão consciente 

de que nada podia tocá-los. Cada um com seus problemas,  não é verdade? Ao 

menos era assim que uma mulher via aquele vilarejo aparentemente afável, e 
era por isso que Madolyn estava farta de tudo; por muitas vezes, ela havia 

pensado em ir embora, pegar os poucos pertences que lhe eram caros e levá-

los consigo no meio da noite. Não tinha família, ninguém além de seu marido 

Arthur. O casal, ambos de 53 anos, pareciam eternos namorados aos olhos 
alheios, mas o que ninguém de fora imaginaria, mas sim, todos daquele 

pequeno aglomerado sabiam, era que Arthur a espancava continuamente. 

 Antigamente, quando ele ainda conseguia manter uma ereção, ela era 
violada e espancada até perder o controle dos esfíncteres e ninguém fazia nada 

para ajudá-la. Ao revés, seu marido recebia tapinhas nas costas e sorrisos de 

seus amigos de bebedeira enquanto ela recebia a indiferença das outras 
mulheres, que fechavam os olhos para sua provação. Mas tudo mudaria, ela 

não se importava com o lhe acontecesse depois daquela noite. Não mais. A 

cozinha de sua modesta e aconchegante casa é extremamente arrumada, cada 

utensílio em seu devido lugar, reafirmando a ideia de que o senso de ordem e 
capricho não se restringia a camadas sociais mais privilegiadas. Outra 

observação poderia ser apontada mesmo num olhar superficial, a pessoa que 

utilizava aquela cozinha era alguém extremamente perfeccionista e cerebral, 
talvez alguém cuja inteligência havia sido negligenciada a vida toda.  

Madolyn e Arthur receberiam alguns casais para a véspera de Natal, 

os mais desprezados por ela naquela comunidade de mentiras e aparências.     



Enquanto a mulher rememora seu passado de angústias, sevícias, e a 

indiferença de seus pares, Arthur abre a porta da sala e limpando suas botas 
de neve no capacho, introduz ao aposento seu corpo forte de estatura elevada, 

que fazia lembrar o ator James Cromwell. Ela se levanta e o espera ao lado do 

forno, secando uma lágrima esguia  e solitária de seu olho esquerdo, com o 
avental bordado em  figuras de árvores de Natal. 

 — Olá, Mads, terminou o prato para a... -  Arthur começa a indagar 

quando tem seu discurso interrompido por um forte golpe na têmpora, 

produzido por uma pá de remover neve. 
— Não querido, vou começar neste momento - responde Madolyn, 

serenamente em tom ominoso, enquanto se abaixa e puxa o corpo do homem 

desfalecido até o centro da cozinha. 
 

*** 

 

 Arthur acorda de forma gradual, com dificuldade em abrir os olhos 
em decorrência da dosagem de um entorpecente introduzido em sua corrente 

sanguínea enquanto ele estava apagado, percebendo que se encontrava preso 

a uma cadeira de madeira. Ela havia feito tudo corretamente, como havia lido 
no livro de enfermagem e nos sites nos quais pesquisou na internet.  Virando-

se para o marido Madolyn diz: 

— Arthur, você vai sentir pouca coisa antes de morrer, seja pela 
hemorragia ou pelos danos internos, quero que sinta, mas não muito, a 

dosagem do sedativo que lhe dei se encarregará disso, mas quero que veja, 

assim como você me fez ver nas vezes em que me sodomizou e me espancou. 

— Não, Mads!, mas o que... 
— Mais uma coisa - ela diz em um tom seco que o faz calar 

instantaneamente - eu sempre odiei esse apelido! Em seguida, põe-se em sua 

direção segurando um rolo de fita adesiva que agilmente enrola por sobre sua 
boca, mostrando-lhe, na sequência, a faca de carne com a qual preparara 

inúmeras refeições naquele recinto ao longo dos anos. Dessa vez, ninguém 

ouviria  gritos. 
 

*** 

 

 Cantarolando baixinho uma cantiga de Natal, Madolyn Rose 
Chestwel termina a decoração do ensopado de miúdos, preparado 

dedicadamente para seus aguardados convidados. O rim foi mergulhado em 

azeite temperado e o fígado marinado com cebolas, acompanhados de um 
molho pardo preparado com o sangue AB positivo de Arthur Trembull 

Chestwel, pilar da comunidade e da igreja, que torturava e batia em sua esposa, 

mas nunca no rosto ou nos braços; o que diriam os vizinhos? Partes dos órgãos 



foram retirados enquanto ele ainda estava vivo - ou meio vivo, poderia se dizer 

- até que finalmente sucumbiu pelo choque. Parecia agora um boneco de cera, 
olhos abertos, vidrados, como que num último grito por ajuda não atendido, 

enquanto jazia no porão como um saco de lixo, após Madolyn ter limpado toda 

a bagunça. Ela estava acostumada com a viscosidade do sangue dos animais 
que serviam de alimento, mas o sangue humano parecia mais intenso em seu 

coagular. Quando os casais chegassem para a ceia e perguntassem por seu 

devotado marido, ela responderia "Ele teve uma indisposição, aguda crise de 

enxaqueca, infelizmente vocês não o verão hoje esta noite, foi se deitar, mas 
quero crer que todos sentirão sua presença, considerando o quanto gostam 

dele". 

 Enquanto eles se refestelassem com seu prato surpresa, naquela noite 
Madolyn apenas comeria uma salada e beberia vinho, afinal, era Natal, um 

pouco de comemoração estava prevista nos planos. Pequenos povoados, sem 

sombra de dúvida, fontes inesgotáveis de histórias, imaginárias ou não, e às 

vezes, também de expiação e vingança, ou melhor seria dizer...justiça? 
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ILUSOES HIPOCRITAS 

Espírito Natalino (ou não) 
 
 
 
 
 

 
oro em uma das últimas casas dessa vila. 

Algo isolado do tempo e da sociedade. 

Uns me denominam Espírito do Natal.  
Mantenho minhas portas fechadas, minhas janelas trancadas quando 

chega o tal Natal. 

Não suporto hipócritas que festejam um dia comercial, que na verdade 

só existe para a venda de ilusões. 
Ou você acha mesmo que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? 

Todo mundo, na verdade sabe, que não foi assim. É uma data pagã 

transformada e cristã.  
E, sabe? 

Ninguém se importa com o dia que o filho de uma divindade nasceu. 

Ele deu sua vida, sangue e suor por cada um que habita nesse planeta, 
mas alguém se importa? 

Não!! 

Usam a data para enfeitar suas casas, mesmos os pedófilos, 

espancadores, assassinos. 
Saída de Natal para todos!!!! 

Por favor não me façam rir. 

M 



A humanidade passa o ano inteiro sendo vingativa, cruel, 

pornográfica e nessa data vai todo mundo para a igreja, reza ou ora e voltam 
para seus lares “inspirados” em um Espírito de NATAL. 

É hipocrisia demais até para mim. 

Sigo aqui trancado no meu quarto, esperando esse dia falso acabar e 
torcendo para que algum dia a humanidade realmente enxergue quem foi 

aquele Cristo, Aquele Sangue, o quanto doeu para ser derramado, para hoje 

embebedarem-se, comerem, e sabe-se lá mais o que, em homenagem ao Feliz 

Natal. 
Sem luz, para mim, definitivamente sem luz! 

Sejamos verdadeiros uma vez ao ano, ao menos! 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


