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INTRODUÇÃO 

 

Devido a grande procura pela continuação do e-book Histórias para ler e 

morrer de medo, resolvi organizar o segundo volume. O resultado foi mais 

autores e mais páginas, com contos aterrorizantes criados por mentes 

perturbadas em descrever seus piores pesadelos. 

 

E não pensem que acabará aqui, pois pretendo lançar o terceiro volume em 

2021, pois coisas boas devem continuar. 

 

Confira nas próximas páginas 21 histórias incríveis de escritores promissores, 

que prometem que após a leitura, você irá morrer de medo. 

  

Tenham uma ótima leitura! 

 

 

 

 

Ademir Pascale - Escritor e Editor 

www.edgarallanpoe.com.br 

www.revistaconexaoliteratura.com.br 
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m um esburacado asfalto, Norberto caminhava descalço. Sentia a brasa 

escaldante do sol do meio dia lhe queimar tanto as costas quanto o solado 

dos pés. Por sorte, uma crosta de calos grossos o protegia, mantendo-o de 

pé. Empurrava sua pesada carroça. Braços estendidos à frente, costas inclinadas, 

também, à frente. Repleta de embalagens de plástico, latinhas de alumínio, fios de cobre. 

Tinha de tudo. Guiava até o ferro velho. 

Não muito distante do local, teve que parar por um momento. Hasteou o saco onde 

guardava as latas. Ressoou um tilintar delas se chocando. “Quantidade excelente”, 

pensou. Realmente, aquela havia sido uma de suas melhores semanas. Socou a mão no 

bolso inchado da bermuda, tirando algumas unidades de pilhas AA. Iria colocá-las dentro 

das sucatas amassadas, aumentando o peso e assim subindo o valor de venda. Ficou ali 

por um tempo, sentado à sombra de um poste. 

O vento soprava abafado. Estava com extrema densidade. Norberto mais expirava do 

que inspirava. Preferia sentir calor só no exterior, respirar fundo significava queimar suas 

entranhas também. Uma vez ou outra enchia a boca de saliva para refrescar um pouco. Só 

levantou-se quando finalizou o processo de valorização. A corrente de vento balançou um 

panfleto fosco preso ao poste. Estava mal colado. Ele logo encarou o que escreveram; 

“Uma semente não germina frutos sem água e sol, permita-nos ser sua água e sol nestes 

tempos de dificuldade. Nós somos a Companhia das Risadas e queremos sua ajud...”. Deu 

uma gargalhada, nem quis continuar a ler o resto daquele panfleto. 

As rodas velhas giravam com dificuldade, um tanto travadas. Chiavam alto, 

acompanhadas dos grunhidos cansados de Norberto. Não demorou muito até chegar aos 

portões enferrujados do vasto ferro velho. Cemitério do que antes foram coisas úteis para a 

prole. Carcaças apodrecidas de eletrodomésticos e carros faziam montanhas altaneiras 

que sombreavam grande parte daquele local. Ele respirou fundo quando chegou às 

sombras. 

Um rapaz grisalho o esperava. Aliviou o aperto na carroça, a parte de trás dela caiu ao 

chão, fazendo subir terra e poeira. Caminhou até a estrutura onde estava o idoso gerente 

do local. 

— Boa tarde, Fábio! — bradou, com braços levantados. 

O homem, que tinha a cabeça abaixada para uma papelada, só levantou os olhos. 

Aquela sala era bem pequena. Também parecia ser só mais um anexo de pilhas de 

E 
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sucata. Atrás da cadeira onde sentava o homem, havia um monte de partes de 

motocicletas. 

— Não parece feliz em me ver, seu melhor contribuinte. 

— Diga logo o que tem. 

Norberto entronchou a boca, tinha as mãos dentro dos bolsos. Aproximou-se do balcão 

onde estava sentado o gerente. 

— Sete quilos de alumínio latinha. Duas panelas de pressão inox. Dois quilos de cobre 

misto. Quinze quilos de ferro. Ainda achei um gabinete jogado na esquina da Rua 

Rodrigues. Dá uns oitenta e cinco tudo — disse, tirando uma das mãos do bolso para 

coçar a bochecha. 

— Te dou trinta e cinco por tudo e fim de conversa — respondeu, ao se reclinar na 

cadeira. 

Ele voltou a dar risada. Logo teve que parar, pois o gerente não tinha um pingo de 

humor em seu semblante. 

— Tá falando sério? Míseros trinta reais? Aquilo é trabalho de uma semana inteira, 

caramba! — bradou, apontando para a carroça lá fora. 

— Falei trinta e cinco, mas se queres fechar por trinta, por mim tudo bem. Trinta será 

— disse, estendendo a mão para cumprimentá-lo. 

Norberto espalmou as mãos, balançando-as. 

— Certo, certo. Sessenta por tudo, ou vou ao ferro do Claudão. 

O gerente gargalhou. 

— Claro que vai. Cláudio já me falou das suas falcatruas com as latas. E de como anda 

furtando o ferro das grades do estacionamento lá do mercadinho. Está mal falado com 

todos os gerentes. É melhor aceitar minha oferta — disse, estendendo a mão novamente. 

Norberto cerrou os lábios. 

— Trinta e cinco, então.  

— Na verdade, trinta. Você que pediu. Se quiser mais cinco, pode deixar a carroça aí 

também, que fechamos negócio. 

Ele saiu dali com trinta reais. Uma semana de trabalho pesado, de baixo do mais 

quente sol, por apenas trinta reais de notas amassadas entre seus punhos cerrados. 

Arrastou a carroça lá para fora. Amaldiçoava o gerente com todos os palavrões existentes. 

Porém, sua carregada divagação de xingamentos foi interrompida quando um panfleto 

voador lhe acertou em cheio no rosto. O vento o trouxe junto com muita poeira, forçando o 
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rapaz a tossir forte. Esfregou os olhos com o antebraço, mas sua visão continuou fosca. 

“Estranho”, pensou. Na verdade, o que estava fosco era a impressão do papel, não sua 

visão. 

Com trinta reais ele iria sobreviver o resto do mês com salgado de rua, aqueles que 

custam um, dois reais e não enchem barriga de ninguém. Com sorte, não teria uma 

diarreia que o impediria de trabalhar por uns dias. Agora não eram muito engraçadas as 

palavras naquele panfleto. Sua situação estava desesperadora. Com todos os gerentes de 

ferro velho lhe virando as costas ou se aproveitando dele, o que lhe restava fazer se não 

procurar ajuda? 

As palavras que tinha lido anteriormente naquela folha pareciam desaparecer aos 

poucos. Com olhos cerrados conseguiu enxergar um endereço no rodapé. Ficava longe. 

Precisaria pegar dois, ou até três ônibus para chegar lá. Ele olhou para as notas 

amassadas. Resolveu partir para o tal lugar. “Companhia das risadas” era o nome do local. 

Porém, se encontrava em algum andar naquele alto prédio, no qual Norberto já se 

encontrava. Ainda no térreo, resolveu perguntar à recepcionista: 

— Muito boa tarde — oscilou a visão para o crachá dela —, dona Rafaela. Poderia, por 

gentileza, me dizer em qual andar reside a companhia das risadas? 

Ela levantou seu dedo indicador, solicitando que esperasse, pois estava a falar no 

telefone. Norberto a encarou com lábios curvados para cima. Depois de encerrada a 

ligação, ela lhe deu atenção. 

— Boa tarde, senhor. Você está procurando o que mesmo? Companhia... — disse, 

curvando os lábios para baixo, como se estivesse confusa. 

— Das risadas. Companhia das risadas, dona. Em que andar residem? 

— Não existe nenhum departamento com esse nome neste complexo. Talvez deva ser 

algo no último andar, nele ficam os mais desconhecidos ao público, mas que pagam o 

aluguel — respondeu, ao apontar para as escadas. 

Norberto assentiu e seguiu para as escadas. Foi uma longa caminhada, da qual teve 

que parar em alguns momentos e sentar no corrimão. Estranhamente, quanto mais subia, 

mais pessoas via dormindo em coxões velhos, bem no meio do caminho, como se 

ninguém, de fato, subisse até lá. Quando chegou lá em cima, tornou-se o mendigo mais 

fedido naquele prédio. Em um longo corredor no último andar foi oscilando a visão pelas 

placas nas portas. “Correção de seguro”, “Medicação no precinho”, “Bordel Midnight”, nada 

disso era a razão pela qual tinha subido todos aqueles degraus. Até que, na última porta, 
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encontrou. “Companhia das risadas”, escrito com letras que quase desapareciam. Ele 

respirou fundo, cerrou o punho e bateu com as juntas dos dedos. 

— Cliente? É cliente? — soou a atrás da porta. 

Norberto cerrou os olhos. 

— Err... Não. Vim por causa do panfleto, sobre a ajuda. 

De imediato, a porta abriu. Um homem ruivo, com calvície que empurrava as linhas das 

costeletas para trás das orelhas, e de barba rala mastigava chiclete, enquanto tinta 

vermelha escorria da ponta de seu nariz curvado. 

— Entra aí — disse, inclinando a cabeça para o interior da sala —, estamos nos 

arrumando. 

Norberto adentrou a pequena sala com seus ombros retraídos. O ruivo jogou os dedos 

indicador e polegar contra as narinas, obstruindo-as e, também, ensebando as pontas 

deles de vermelho. 

— Cagamba, irbão! Que futum é esse? — disse, todo fanho. 

— Meu Deus — bradou uma mulher ali dentro, abanando a frente do nariz, que era 

enfeitado por um nariz de palhaço. 

— Desculpem-me, acabei abraçando uma idosa chorosa na escada, sabem como é, 

fazendo o bem, assim como vocês — disse, estendendo os braços para o grupo ali. 

A mulher deu uma risada chocha, parecida com uma tosse, enquanto balançava a 

cabeça negativamente. Um sofá, onde sentavam a mulher e um cara — que dormia com a 

bochecha recostada sobre o punho fechado —, uma cabeceira toda aberta, com algumas 

fantasias saindo, um televisor bem antigo acima da cabeceira e alguns instrumentos 

musicais bagunçados no chão. Era isso que adornava a sala. Nem mesmo uma janela por 

onde pudesse sair o cheiro ruim que exalava de Norberto tinha ali. 

— Nanda — apontou —, Irineu — apontou, de novo — e eu, Ruivo. Prazer — disse, 

estendendo a mão para Norberto. 

Ele prontamente o cumprimentou de volta. 

— Nanda é a maquiadora. Irineu é o escritor, aliás o nome dele nem é Irineu, é só pela 

piada. E eu sou o gerente. Você, amigo, será o burro de carga, vai carregar nossos 

bagulhos e participar da desorientação também. Capiche? 

— Que piada? 

— Hm? 

— Do Irineu, qual a piada? — questionou, apontando para o rapaz no sofá. 
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— Você não conhece a piada do Irineu? 

— Não... 

Ruivo e Nanda caíram na gargalhada, acordando Irineu, que quase deixou cair o nariz 

de palhaço que usava. 

— Vamos, bobão. Precisamos terminar de nos arrumar para o saque de hoje. 

Em um vão ao lado da cabeceira, parte do corpo de Ruivo entrou e parte ficou para 

fora. Quando Norberto se inclinou para ver, notou que aquilo era um banheiro, porém, uma 

penteadeira ocupava-o por completo. 

— O que quer dizer com saque? — questionou Norberto. 

— Já usou um desses? — Nanda lhe mostrava um jaleco que, surpreendentemente, 

estava limpo. — Vai colocando. Se liga nos bolsos, vai colocar muita coisa neles — 

concluiu, dando leves batidas no jaleco. 

— Vem aqui — disse Ruivo, sinalizando “vem cá” com os dedos da mão —, vai 

precisar pintar um nariz. Perdemos o meu no último trabalho e não fizemos reposição. Só 

temos dois, infelizmente — concluiu, esfregando tinta no nariz de Norberto. 

Irineu levantou em um pulo, agarrando os instrumentos, até jogou um deles — um 

Ukulele — nas mãos de Nanda. Não demorou até saírem dali, enfileirados. Ruivo, que era 

o último da fila, antes de sair, puxou por baixo das fantasias na cabeceira um revólver, que 

enfiou entre o cinto da calça e a virilha. Nenhuma das dúvidas de Norberto era respondida, 

o rapaz só acompanhava o fluxo das coisas, que aconteciam com extrema velocidade. 

Aquela trupe era acelerada. E acelerados entraram em um carro preto, que os levou a uma 

pequena clínica, logo foram entrando. Na recepção, uma jovem os abordou — com certo 

nojo em seu semblante. 

— Ah, olá. Você estão com a instituição, os doutores da ale-- 

— Não, não estamos. Trabalhamos para a companhia das risadas. Pode nos levar à 

ala? 

A menina oscilou a visão pela sala central, encabulada. Levou-os até uma das alas 

localizadas no térreo, até tinha uma enfermeira já trabalhando ali. Ambas se olharam 

desconfiadas. 

— Quem está preparado para uma enxurrada de risadas? — bradou Ruivo para a 

criança deitada. 

O garoto aplaudiu. A recepcionista continuou esperando, recostada no umbral da porta. 

Cantando e dançando entrou a trupe, Norberto mal sabia o que fazer, porém, também 
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dançou. Em meio aos estratégicos rodopios, Ruivo enlaçou a enfermeira, como se 

dançasse valsa com ela. Ainda aplaudia e ria o menino doente, focando os olhos brilhantes 

no ruivo de seus cabelos. Irineu elevou a sanfona na altura dos ombros, se colocando bem 

em frente ao campo de visão da recepcionista. No giro do Ruivo, que deixou a enfermeira 

de costas, Nanda esticou o braço e apanhou algumas medicações na cabeceira ao lado da 

cama do moleque, jogando-as no bolso do jaleco. Norberto viu aquilo, seu rosto enrugou 

em confusão. Não demoraram muito ali, pois precisavam seguir para outra clínica. No 

carro, eles gargalhavam o sucesso do saque: 

— Cisplatina e Tioguanina, yes! — comemorou Nanda. 

— Então isso quer dizer “saque”, vocês roubam as clínicas? São uma gangue. 

— “Vocês” não, amigo, nós. Tu é parte da trupe agora, quer queira — disse, 

levantando a camisa, revelando o cabo saltado da calça —, quer não. Isso fica entre a 

gente, capiche? 

Um gelo na espinha de Norberto o obrigou a dizer “Ok” para o italianismo de Ruivo. 

— Certo, então. Deixa eu te explicar, cara. Nessas duas belezinhas aqui — disse, 

apontando para os frascos —, vamos tirar quinhentão, vendendo eles pro nosso 

comprador. Esse foi um excelente saque! Essas crianças com câncer são uma mina de 

ouro. 

— Se é tão bom o negócio, por que aceitaram alguém de fora? A divisão dos lucros só 

vai ser desvantajosa para vocês. 

Ruivo suspirou. 

— Cara, já estivemos onde estiveste, na sarjeta. Ou tu acha que a gente acreditou que 

você abraça velhinha? O fedor, conhecemos o fedor do suor da luta que tu tem 

impregnado na carne e nas veias — disse, batendo no próprio pulso. — Somos sangue do 

teu sangue, somos a rua. Olha o que estamos conquistando — continuou a apontar para 

os frascos, como se não fossem mais medicações, e sim cédulas de reais —, na rua não 

se conquista isso, na rua não se conquista nada. Lá, tu só vai acabar morto em uma vala 

qualquer. 

Norberto assentiu de cabeça baixa. 

— Hoje ainda temos mais duas clínicas para saquear, se tivermos a mesma sorte que 

essa, tu sairá com duzentão no bolso. Claro, a divisão não sai igual para você, já que é 

novato — disse, já olhando pela janela. — É agora. Mais uma. Vamo nessa! 
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Quando eles iam saindo do carro, sirenes tocaram no sentido contrário. Norberto 

cerrou os punhos. Provavelmente policiais que atenderam o chamado da clínica anterior, 

Ruivo logo parou a saída com um sinal. Esperavam-na se afastar. Norberto, em um salto 

de adrenalina, empurrou Ruivo de sua frente e correu atrás da viatura. Ruivo puxou, com 

dificuldade, seu revolver e apontou para as costas da cabeça dele. Como o rapaz corria 

todo destrambelhado, a sua mira não estava estável para um disparo certeiro. Pôs a língua 

entre os lábios, fechou um dos olhos e foi guiando o cano. A cabeça de Norberto foi 

ficando cada vez menor aos seus olhos, mais difícil de acertar. Devagar ficou a viatura, 

sabiam que um pé-rapado, vestido de palhaço e jaleco, corria até eles. Quando foram 

parando, Norberto chegou a uma janela e espalmou suas mãos contra ela, batendo. 

— Socorro, aquele cara tá tentando me matar! — apontou para o Ruivo armado. 

O vidro abaixou devagar e os olhos de Norberto arregalaram. 

— Não! Nã-- 

Seu rosto — bem na bochecha — e peito foram alvejados por diversos disparos. A 

porta do carro preto se fechou quando a porta da viatura se abriu, e seus pneus cantaram 

quando o policial comunicou no seu pequeno rádio: 

— Pegamos um deles. 
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ra noite alta, o vasto descampado estava imerso em uma tênue neblina, 

não permitindo que se visse a casa branca onde não havia luzes acesas. 

Em noites de lua cheia a casa ficava vazia. Há algumas horas atrás, os 

garotos e garotas saíram atraídos pela lua.  

Paulo foi o último a sair, deixando a porta aberta, ninguém sabia que eles moravam 

ali, escondidos no coração da floresta. Assim que ele pulou a cerca de madeira onde 

terminava a área sem árvores, sentiu os primeiros efeitos da mudança. Seus braços 

alongaram-se, ele ficou ainda mais alto e entroncado, as garras apareceram.  

Paulo sentiu seus ossos quebrando, sua mente foi sumindo aos poucos, ficando 

mais e mais selvagem, seu lado humano preso em um canto pequeno da mente. Enquanto 

ele se desfazia das roupas, seguindo nu em direção ao lago, os olhos tornaram-se bolas 

amareladas, as presas saltaram fora da boca e finalmente ele encheu-se de pelos 

medonhos e arrepiados. Seus uivos ecoaram pela escuridão e  ele seguiu em direção à 

Fazenda Dois Carneiros.  

A boiada pressentiu o perigo da presença de Paulo na Fazenda e tentou partir em 

disparada, mas não havia como escapar dele. Uma a uma cada cabeça de gado foi 

decepada, as partes esquartejadas e devoradas. 

O sr. Otávio ouviu os berros e saiu com a espingarda, mas já era tarde demais, 

havia apenas sangue e ossos. A lua cheia no céu tornava a cena ainda mais enigmática.  

Da porta D. Eulália chorava, seriam dias difíceis até recuperarem o dinheiro do gado 

perdido. Se ela soubesse que a situação poderia ser ainda pior, agradeceria aos céus pelo 

sacrifício dos animais. 

 

**** 

Leo caminhava pela estrada íngreme, em direção à fazenda. O cabelo comprido 

caía em seu rosto, as botas pesando nos pés. Lucas seguia ao seu lado, em silêncio, os 

passos indecisos, regados a várias canecas de cerveja. A lua brilhava, magnífica no céu, 

iluminando as árvores, onde pássaros coloridos e silenciosos repousavam em seus ninhos.  

De repente uma figura estranha surgiu do nada, abordando os rapazes que 

surpresos tentaram voltar atrás. Leo correu, seguido de perto por Lucas, que tropeçou em 

seus próprios passos e caiu. A criatura logo alcançou o rapaz, puxando-o pelas pernas e 

cheirando-o com o enorme focinho. Focinho de lobo em um rosto de homem, garras saindo 

E 
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de braços deformados e peludos. A estranha criatura colocou Lucas em pé, ouvindo o 

coração do garoto bater acelerado, o medo fazendo com que as batidas fossem cada vez 

mais rápidas... Por um momento o grotesco animal titubeou, como em uma luta interna. 

Segundos depois com a outra garra, invadiu o peito do garoto, arrancando de uma só vez, 

o jovem coração. O corpo foi derrubado ao chão.  

A poucos metros dali Leo parou petrificado, sem conseguir seguir, o pavor 

congelando tudo, corpo e alma. Lágrimas escorriam por seu rosto, as faces afogueadas, 

antes de alegria, pelos momentos vividos na festa lá no sítio do senhor José. Agora o rosto 

queimava, de dor pela morte do amigo e de temor pelo seu fim, tão próximo.  

Rapidamente o animal surgiu perto a ele, a boca coberta de sangue, a baba 

escorrendo, o olhar ávido, ameaçador. Porém assim que o monstro segurou Leo, as garras 

arranhando seu pescoço, dois cavalos surgiram a galope pela estradinha. A criatura com 

os olhos amarelos e brilhantes não teve alternativa a não ser largar Leo no meio da 

estrada e partir em disparada, passando a andar sobre as quatro patas, se esgueirando 

pela mata fechada.  

Quando os cavaleiros chegaram, encontraram o corpo sem vida de Lucas largado 

no chão, o peito aberto sem o coração, e próximo dali, Leo desmaiado, com um grande 

corte que começava no pescoço e atravessava seu abdômen. Enquanto um dos cavaleiros 

recolhia o corpo inerte de Lucas, o outro homem acudiu Leo e correu com ele para a 

cidade, onde bateu na porta do único médico da região. O doutor estava acostumado a ser 

chamado durante a madrugada, nem lembrava quando foi que conseguiu dormir uma noite 

inteira, sem interrupção.  

Leo passou os próximos dias desacordado, delirando no pequeno hospital, 

enquanto os sitiantes da região, liderados pelo senhor Otávio, organizavam um grupo de 

caçadores para perseguir o perigoso animal. Eles andaram pela floresta por vários dias 

mas nem sinal da grande fera. Somente Leo encontrou o Alfa, em seus sonhos, no centro 

da floresta, não muito longe de onde o grupo de caçadores estava.   

**** 

Leo seguia cabisbaixo pela longa estrada que vinha do único hospital da pequena 

cidadezinha. As copas altas das árvores pareciam cercá-lo enquanto caminhava. Depois 

de vários dias de molho naquele lugar frio e com cheiro de doença,  respirar ar puro era 

uma dádiva. Ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu com ele, ou com seu amigo 

Lucas, que agora jazia sete palmos debaixo da terra. Leo nem pudera despedir-se do 
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amigo, deitado na cama do hospital, delirando em sonhos estranhos com lobos uivando 

para a lua cheia.  

Os caçadores diziam que o que aconteceu com eles era obra de algum animal 

feroz, onça, pantera ou tigre. O animal não foi encontrado, mas os caçadores estavam em 

polvorosa, afinal nunca acontecia nada diferente por aquelas bandas, para eles os ataques 

eram eventos grandiosos. 

Dona Eulália, sozinha na fazenda Dois Carneiros, observava o silêncio do local, sem 

o barulho do gado. O marido seguiu com o grupo de caçadores. Tentavam não pensar nos 

problemas financeiros que teriam de enfrentar.  

Leo fez exames e aparentemente tudo estava bem com ele, pelo menos 

fisicamente, pois o garoto não conseguia mais dormir, sempre que fechava os olhos, 

sentia-se transportado para o meio da floresta, só escuridão e um par de olhos amarelos a 

espreita. Nas primeiras noites Leo acordou gritando, depois aprendeu a controlar o medo. 

O garoto sentia o corpo diferente, estava mais disposto, mais rápido e muito incomodado 

com o calor, era como se tivesse com febre o tempo todo. O médico deu a ele alguns 

antibióticos, segundo o Doutor João, a medicação combateria a infecção na ferida aberta 

pelo animal, durante o ataque. Era estranho, no lugar havia apenas uma marca leve, quase 

desaparecida.  

Leo sentiu-se sozinho, um aperto no peito, afinal eram só ele e Lucas que moravam 

ali, na pequena cidadezinha do interior, escolhida pelos dois quando saíram do orfanato lá 

na cidade grande de Vinólia. Por um momento Leo pensou em ir embora dali, tentar 

esquecer o ocorrido, mas ir para onde, fazer o quê? O garoto suspirou tristemente ao 

pensar no amigo Lucas, foram tantos planos para tudo acabar assim… 

Surpreendeu-se ao ouvir um barulho de galhos se quebrando, parou e ficou 

vigilante, escutou nitidamente patas andando por entre as árvores, respirações aceleradas 

e por fim um uivo seguido de um grito desesperado. Leo não pensou duas vezes, saiu 

correndo pela mata, numa velocidade que nunca se achou capaz, pulou obstáculos e 

seguiu, erguendo o nariz em direção ao vento, buscando algo, um cheiro, sua mente 

estava embaçada, não se sentia ele mesmo, mas corria, corria... até que vários 

quilômetros depois, no meio da mata fechada, Leo encontrou um corpo, um jovem rapaz 

caído, os pés enroscados em algumas raízes, no pescoço o sangue jorrando, ainda fresco. 

Cercando o pobre infeliz estava a mesma criatura que atacou Lucas e Leo, um ser 

estranho, metade homem, metade lobo, os mesmos olhos amarelos que perseguiram Leo 
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em sonho durante as últimas noites. Ele sentiu a respiração acelerar, o coração bater mais 

e mais forte como se fosse sair pela boca. De repente, sem saber como, as mãos de Leo 

tornaram-se garras, peludas como da criatura estranha. Leo sentiu-se maior, mais alto, 

mais forte, sua garganta secou e dentes enormes saíram de sua boca. 

— Bem vindo garoto, deixei a primeira caça para você, mas não se acostume, de 

agora em diante terá de caçar sozinho, não tenho perfil para babá  —  dito isso a criatura 

uivou, um uivo estridente que fez com que Leo sentisse um desejo incontrolável de se 

alimentar do pobre rapaz. Ele ainda tentou raciocinar, voltar atrás, mas tudo ficou escuro, 

ele só enxergava em vermelho, o cheiro de sangue fresco fazendo com que ele se 

tornasse uma fera completa… 

 

**** 

Léo acordou com o sol forte batendo em seu rosto, abriu os olhos, a cabeça 

confusa, um gosto amargo na boca. Olhou ao redor e só viu um grande campo, que sumia 

de vista. O cheiro ocre de sangue revirou seu estômago, ele sentiu as mãos grudarem, a 

roupa esfarrapada estava suja, como se tivesse rolado no barro a noite toda. Foi 

caminhando devagar, desnorteado, procurando de onde tinha saído todo aquele sangue. 

Seu corpo não tinha ferimentos. 

Ao longe avistou uma casa de campo, de madeira branca e grandes janelas estilo 

veneziano. Na frente havia uma caminhonete parada, sem sinal de ninguém. Só ele e as 

lembranças que vinham em flashes, fazendo a cabeça doer.  

Assim que chegou na entrada da casa, caiu de joelhos, se arrastando no chão e 

chorando, lágrimas de dor, de arrependimento. A descoberta de que ele não era mais 

humano doeu, como se uma grande lança atravessasse seu corpo. Leo era um monstro 

como aquele ser bizarro que o atacou, que o transformou na criatura abominável que ele 

era agora. Aquele ser que matou seu amigo Lucas.  

Estava envolvido na sua bolha de dor, quando sentiu mãos suaves tocarem em 

seus ombros. Ao seu lado havia uma senhora rechonchuda, o rosto redondo coberto por 

compreensão, empatia. Ela o ajudou a se levantar e o encaminhou para dentro da casa, 

sem nenhuma palavra.  

Leo tentou dizer que não era seguro estar com ele, mas parou assim que entrou na 

sala e se deparou com o homem grisalho, alto e robusto. Assim que os dois se encararam, 

os olhos do homem brilharam, com uma cor amarela inconfundível. Era ele, seu algoz, o 
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monstro que o condenou para sempre àquela vida miserável. A doce senhora o conhecia, 

sabia sobre a prisão eterna a qual estavam condenados.  

Leo teve vontade de atacar o homem, de dizer tudo o que estava entalado em sua 

garganta, gritar que a criatura era horrível, maligna… mas daí lembrou que eles eram 

iguais, que estavam unidos pela mesma maldição… 

Sentiu-se esgotado, cansado, sujo, com sono, então apenas se deixou levar pela 

longa escada, até um grande banheiro. Lá a senhora simpática o deixou sozinho, fechando 

a porta atrás de si.  

Leo se despiu das roupas maltrapilhas e ensanguentadas, e deixou a água quente 

correr por seu corpo dolorido, como se fosse possível lavar suas dores e levar suas 

dúvidas.  

 

**** 

A sala estava cheia, sentados na longa mesa de madeira rústica estavam diversos 

garotos, que conversavam e se serviam das travessas com muita comida, o cheiro de 

carne mal passada impregnado no ar.  

Tudo ficou em silêncio enquanto Leo descia as escadas, já limpo e com novas 

roupas, os olhares fixos nele, que parou próximo a mesa, sem saber o que fazer. A mesma 

senhora veio encontrá-lo e levá-lo até o único lugar vazio, próximo ao anfitrião, que estava 

à cabeceira e continuou comendo com as mãos, sem levantar os olhos do prato.  

Leo sentou, achando tudo aquilo novo e estranho, depois passou as mãos pelos 

cabelos ainda úmidos e respirou fundo, pensando que talvez fosse possível se adaptar ali, 

com os outros. Será que todos eram como ele e o Alfa? Leo suspirou… Nada podia ser 

pior do que morrer, ou podia?   
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1 

 

 jornalista Anverson Silva não cabia em si de contentamento, pois havia 

conseguido o que nenhum mortal conseguiu: entrevistar o renomado 

doutor Randival Luttoiv, versado em literatura e ciências ocultas. 

 Ainda que a entrevista tenha sido por e-mail, só o fato de o doutor ter se prontificado 

a respondê-la configurava um acontecimento memorável, que deveria ficar registrado nos 

anais do jornalismo; aliás, na história do jornalismo. 

 Anverson Silva escrevia para um famoso caderno literário que publicava resenhas 

de livros e entrevistas com escritores. Quando soube que o doutor Randival Luttoiv 

acabara de publicar sua biografia, um calhamaço de quinhentas páginas, após dez anos 

sem publicar coisa alguma, tentou, de todas as maneiras possíveis, entrar em contato com 

ele.  

 Ninguém sabia como o jornalista logrou tal façanha, que, para muitos dos seus 

colegas, era humanamente impossível. Diziam que Anverson até havia feito um pacto com 

forças malignas para que pudesse ter o privilégio e a honra de entrevistar tal criatura. 

 Ele não se importava com o que as pessoas achavam. O mais importante se 

encontrava em sua frente, na tela do computador: a entrevista com um dos maiores mitos 

do ocultismo. 

 

2 

 

 Em seu escritório à noite, Anverson Silva finalizava o texto introdutório da entrevista. 

 — Não vai jantar, benhê? — gritou sua esposa lá da cozinha. 

 — Já vou, querida, estou terminando de digitar o último parágrafo. 

 — Depois você termina. Fiz o seu prato preferido. 

O 
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 — Você é um amor. Só mais um instante. 

 O jornalista atacava com furiosa ansiedade o teclado do computador. Tinha de 

encaminhar ao editor-chefe ainda esta noite. 

 — Não vai descer? Já coloquei o seu prato na mesa. 

 — Já estou indo, amor, só mais um minutinho. 

 Terminou de digitar. O seu perfeccionismo o fez ler de novo a entrevista toda. Sorria 

de felicidade, de orgulho. 

 — Benhê, não vou mais chamar. 

 — Já estou descendo, amor. 

 Anexou o arquivo a seu e-mail e quando acabou de encaminhá-lo, ouviu um 

pavoroso grito na cozinha.  

 Sem pensar, desceu correndo. Encontrou sua esposa mergulhada numa poça de 

sangue, com uma enorme faca em suas costas.  

 Olhou para os lados, para a janela e a porta da cozinha: todas completamente 

fechadas. 

 De repente, ouviu um ruído. Havia acabado de receber uma mensagem no celular, 

que dizia: “Olá, Anverson. Obrigado, transação concluída com sucesso”.  
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o primeiro dia, ela surgiu de repente. Silenciosa. Ninguém percebeu. Foi 

para o canto esquerdo da sala. Bem ao fundo. Quieta e imóvel.  Me olhava 

diretamente nos olhos. Não fui capaz de manter o olhar. Baixei os olhos. 

Quando ergui, eram duas. Idênticas. Me encaravam sem mexer um milímetro do 

rosto. Não piscavam. Meu olhar ia de uma para a outra. Não me arriscava a tirar os olhos 

delas. Um ruído na porta me fez virar a cabeça. Foi um instante. Não vi nada. 

Ao voltar meu olhar para as duas, eram três. Três pares de olhos me encarando. 

Negros. Penetrantes. Profundamente desnorteado, tentei falar algo. Mas nenhum som saiu 

de minha boca. Por que ninguém falava alguma coisa? 

Era como se eles não as vissem. Eu não conseguia deixar de olhá-las. 

O silêncio de todos me fez sentir solitário. Olhei ao redor. Todos tinham saído. 

Éramos eu e as três. Quatro. Tinha mais uma quando olhei para elas de novo. Me 

olhavam como se me examinassem. De alto a baixo. Quando uma terminava, outra 

começava. Parecia que me desnudavam com o olhar. Instintivamente, coloquei as mãos 

juntas em frente ao membro. Não senti o tecido. Olhei para baixo. Estava nu. 

Olhei de volta. Eram cinco. Se moveram. Vinham em minha direção. Esgueirando-se 

sinuosamente. Sem pressa. Eu fui me afastando sem deixar de olhá-las. Lentamente 

também. Era como se me arrastasse. Os pés pesados. Como se estivessem amarrados. 

Olho para eles. Enrolados em uma corda grossa.  

Não quero erguer o olhar de novo. Com medo. Serão seis agora? Tenho que olhar. 

Venço o medo. Nada. Saio da cama. Tomo um café. Na cozinha. Um ruído perto da 

geladeira. Ela me encara. Silenciosa. Não vou desviar o olhar. 

No dia seguinte, foi tudo muito rápido. Acordei na mesma hora de sempre. Depois 

do banho, um café com leite e um pãozinho com manteiga que comprara no final da tarde 

do outro dia. Em menos de meia hora saí para o trabalho. O pão estava borrachudo. Do 

jeito que gostava. Dizem, que sou um sujeito estranho em alguns gostos. Gosto de sentir o 

pão esticando enquanto puxo a mão a cada mordida. 

Acordei assustado naquela manhã. Mais uma vez um sonho sem saída. Me via 

caminhando em uma cidade desconhecida. Na calçada, irregular e estreita, uma multidão 

caminhava em sentido contrário ao meu. Resistia ao fluxo, seguia adiante, mas acabava 

em um beco sem saída. Quando tentava retornar, a mesma multidão vinha contra mim. 

N 
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Resistia novamente e chegava ao mesmo beco sem saída. Na quinta vez, acordei 

sobressaltado. Sentia o rosto molhado de suor. 

O gato, que subira na cama, lambia meu rosto. Senti-me aliviado ao me ver seguro 

na cama. Pensei que acabara. Ledo engano. Depois notaria. Espreguicei-me ao mesmo 

tempo em que o gato saltou fora da cama. No relógio, antigo, os ponteiros marcavam seis 

e quinze. Outro gosto estranho. Nunca consegui dormir com as luzes piscantes de um 

relógio digital. O tique-taque do antigo embala meu sono. 

No meio do caminho, que fazia sempre a pé, o inesperado. Sete e quinze. Moro 

perto do trabalho. Não mais do que um quilômetro. Uma multidão caminhava em minha 

direção. Sonhava ainda? Certamente não! A calçada era ampla e regular. Não era a do 

sonho. Olhei para baixo. E a vi sobre o pé esquerdo. Enrolada em meu sapato de verniz 

branco e preto. Como já disse, alguns dizem que sou um sujeito de gosto estranho. 

Na minha frente as pessoas continuavam passando. Era uma massa uniforme e 

coesa. Uma barreira quase intransponível. Me espremi no canto da farmácia, encostado na 

porta metálica ainda fechada. Sobre o único degrau que dava acesso à porta quando 

aberta. Queria agitar o pé para me livrar dela. Não tinha espaço. Não tinha saída. Senti ela 

enroscar-se em minha canela. Fria e gosmenta. Ela subia lentamente pela perna. Sem 

saída, joguei-me embaixo da multidão que continuou uniforme e coesa. Agora, ao 

movimento ritmado, juntara-se um pequeno deslocamento vertical. Para cima. Para baixo. 

Ritmo imperturbado. 

Acordei em uma cama. Pensei que sonhava. Não. Era de hospital. A enfermeira ao 

meu lado sorria de forma estranha. Lambeu os beiços com uma língua bipartida. Viperina. 

Mas não no sentido figurado. Mirou minha canela e deu o bote. 

Estranhamente, tive um orgasmo. Tenho gostos estranhos. No caixão mantive um 

leve sorriso. Estranho. Assim eu era. 
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h, maldição dos infernos, o meu nariz sente-se injuriado! 

O odor de parafina a queimar e flores murchas a despetalar permeiam a 

atmosfera enclausurada do recinto feito uma nauseante calmaria num 

oceano coberto por algas mortas. Contrasta com a tempestade que um estômago mais 

fraco sofreria diante de um ranço tão pegajoso quanto o rastro de uma lesma. 

 Velas desfraldadas. 

 Em farrapos. 

 Tortas. 

 As chamas tremulam em seus castiçais. Rascunham o grotesco daqueles rostos 

comedidos, fingidos, retorcidos e tingem de sobrenatural as suas sombras disformes nas 

seculares paredes de pedra. 

 A gentalha comprime-se ao redor do defunto. São comensais famintos em uma 

mesa escassamente servida de iguarias, mas que, por uma questão de forçada polidez, 

ninguém se prontifica a ser o primeiro a dar a mordida e vigiam igualmente àqueles mais 

próximos para que não façam o mesmo. 

 Bocas escancaradas. 

 Salivas pingadas. 

 Hálitos fétidos. 

 Gente podre. 

 Enojado, assisto de longe à cena, o mais distante possível dentro deste recinto, o 

que é desgraçadamente pouco para impedir de eu sentir os odores exalados por aqueles 

corpos de pouco banho e muito perfume. E, infiltrando-se entre eles tal qual uma névoa 

pantanosa, o cheiro acre do cadáver no centro, por mais que tivessem besuntado o corpo 

de óleos aromáticos. Todo esse carnaval de aromas impregna-me as narinas e revoluteia 

em meu estômago... A tempestade! Oh, que afronta ao olfato! 

 A bile brinca em meu esôfago. 

 O amargor em minha boca. 

 E o vômito vem e vai. 

 Senhor da glória... 

 ... Apiedai! 

 Eu não vejo a hora de sair deste palco insano e respirar o ar puro das colinas e a 

fragrância da relva. 

O 
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 Por que encontro-me neste velório onde pessoas que eu detesto compõem uma 

muralha entre mim e o cadáver do desconhecido cuja identidade tampouco interesso-me 

em saber? Malgrado seja, também tal multidão detestável forma uma barreira 

intransponível e fedorenta entre mim e a única porta do aposento. 

 Encontro-me prisioneiro entre sombras, luzes tremeluzentes, cheiros mórbidos e um 

sentimento cada vez maior de agoniosa claustrofobia. 

 Preciso deixar este lugar impregnado de ganância, asco e falso pesar a qualquer 

preço.  

 Eu sufoco! 

 SAIAM DO MEU CAMINHO! 

 Grito a plenos pulmões para que a escória se afaste, vis abutres em torno da 

carcaça da qual, breve, os vermes irão se fartar. Toda essa gente desejosa de apossar-se 

dos bens do de cujus, ávida por suas moedas, propriedades, louças raras e cristais 

delicados. Herdeiros de uma linhagem de calhordas, salteadores e facínoras. 

 SAIAM! 

 Ralé desgraçada. Faz-se de surda. Todos continuam cabisbaixos, rostos fundidos 

às sombras e fiapos de luzes em apavorantes carrancas neolíticas. Alguns até fingem 

prantear o falecido... Hipócritas! 

 Bocas retorcidas. 

 Olhos estreitados. 

 Rugas proeminentes. 

 Feições cheias de cobiça. 

 E as chamas nos castiçais prosseguem. Tremulam e tremulam a pintar silhuetas 

fantasmagóricas em uma dança de demônios. 

 Afastem-se, corvos carniceiros! Sumam para suas tocas estreitas em terrenos 

úmidos de cemitérios abandonados. Contentem-se em mitigar a fome de suas ambições 

em migalhas de humanidade... Que nada! Nenhum resquício de decência. Nenhum 

vestígio de retidão, escrúpulo, pudor... Nada além de podridão em suas almas oculta por 

uma película de luto e choro sem lágrimas. 

 Eu preciso sair desta caixa de escuridão a envolver o domo de luz. 

 De repente, como se minhas preces fossem ouvidas, uma brecha abre-se por entre 

a turba em direção à porta. A saída! A liberdade! 
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 Corro imediatamente através dela, mas a multidão torna-se a fechar. Desta vez a 

minha volta, mais apertada, mais imunda, mais asquerosa, mais repelente. Vejo-me 

cercado por máscaras e odores.  

 As flores mortas.  

 Corpos sujos a feder. 

 E a parafina a escorrer.  

 Enquanto isso, no esquife sobre cavaletes, a carne vestida em lenta decomposição. 

Terá moedas em seus olhos? Pechinchará com o barqueiro durante a sua primeira e última 

travessia? 

 Então, por fim, renegando a vontade, naquele meio comprimido, eu olho.  

 MEUS DEUS MISERICORDIOSO! 

 E assim, diante do precipício de meu assombro; de minha alma fragmentada, os 

escombros, compreendo desgraçadamente a extensão do meu infortúnio. Não, eu não 

posso sair destas paredes de pedra. Não, eu não tenho escapatória! A memória retorna na 

mesma proporção em que a sanidade se esvai. Eu me lembro. Malditamente, eu me 

recordo: a cavalgada entre os campos, a emboscada, os rostos mascarados, as 

punhaladas... e o mau cheiro da ocasião que é o mesmo de agora. 

 Permanecerei rodeado por meus algozes. 

 Não passo de uma vítima de lobos ferozes. 

 Nada me fará deixar esta repugnante prisão.  

 Aqui jaz, oh, infeliz: eu morto em meu caixão! 
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Sou a bruxa que não conseguiram queimar! 

Enfeitiçada e abrasada por um novo  Amor,  

Que chegou na alma da noite, sem me avisar, 

Se transformaria o espinho do Amor em flor.  

 

Sou a bruxa que não conseguiram queimar! 

Com o fogo do legado da intuição feminina, 

Não tenho medo da sensualidade solta no ar, 

Que enfrenta a régua patriarcal, sendo menina. 

 

Sou a bruxa que não conseguiram queimar! 

Eva, Afrodite, Sereia do braço do mar e Deusa.  

Sou todas elas nessa minha vontade de amar, 

Com o simples direito de desejar que me pulsa. 

 

Sou a bruxa que não conseguiram queimar! 

Ao me apaixonar por um anjo rasguei o véu, 

Das feiticeiras que não puderam na vida amar,  

Voar de lingerie, salto, cara lavada e nua no céu. 

 

Sou a bruxa que não conseguiram queimar! 

Na anunciação do uivo da mulher mais selvagem. 

Sem amarra desejante, fogosa e louca do corpo, 

Sobrevivi à fogueira e já retoquei a maquiagem.  
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erdia meu tempo vagando pela internet e principalmente pelas redes 

sociais. Sabe, quando bate aquela vontade de não fazer nada? De 

escapar, ainda que por um momento, da rotina massacrante do dia a dia? 

De fugir na verdade de si mesmo, talvez por não encontrar sentido em sua mísera 

existência? Só não sabia ao certo qual verdade queria ou servia para guardar no bolso. A 

verdade serve para qualquer coisa além disso? A verdade é brega. 

Era o que estava sentindo nessa ocasião e às vezes um pensamento sinistro de 

acabar com tudo me vinha como flashes, como alívio para dores que não estava sequer 

sentindo. Como forma de ressignificar uma existência medíocre. Excessivamente cheia de 

nada. Absoluta na arte do vazio. Eles sorriem. Dane-se, quem ri por último ri melhor. Ou ri 

atrasado? Há muito não sei o que é rir.  

Ergui por um momento minha cabeça para o crucifixo na parede do quarto. Parei 

para pensar: qual a utilidade deste objeto que enfeita a parede de uma casa cética? De 

repente, quase como resposta ao pensamento, ele caiu, fazendo um barulho seco. Talvez 

o prego não tivesse aguentado o suporte, pensei. Natural, poucos pregos sustentam uma 

fé falida. O meu prego já desistiu há muito tempo.  

Ia me levantar para arrumar, quando notei, pelo canto do olho, a tela do meu 

computador piscando, como se houvesse algum problema na conexão. Em minha vida, os 

problemas de conexão não são raros, mas, por alguma razão, pela primeira vez, o fato me 

surpreendeu. Apenas nesses momentos, nossa vida sem graça deixa evidente a 

necessidade de qualquer novidade, mesmo que seja uma tela de computador com defeito. 

Havia deixado a tela num site de fofocas e outros assuntos nada dignificantes, mas 

me pareceu que o site havia mudado. Será que eu cliquei em algum link e não percebi? 

Será que era qualquer coisa de inusitado que me esfregava na cara mal-lavada a falta de 

cultura dos conteúdos que, mal ou pior, eram minha única companhia? 

Me sentei para fechar o site, o computador não respondeu na primeira nem nas 

outras tentativas. A máquina tem mais vida própria que eu.  

De repente, uma espécie de névoa começou a se formar na tela. Esperei, achando 

que fosse algum site daquelas comunidades voltadas ao terror, que costumavam publicar 

histórias e fotos que me deixavam completamente arrepiado, tremendo às vezes, em 

oposição à minha tão afamada incredulidade. Confesso, apenas aqui, na solidão da falta 

de plateia, pois não creio em você que me lê: sou um cagão de mão cheia. 

P 
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Por isso, comecei a ficar meio que perturbado quando a névoa no vídeo cessou e de 

lá começou a sair... algum tentáculo? Não, começaram a se formar letras vermelhas, 

enormes, que tomaram toda a tela: 

SUA VIDA INÚTIL TERMINA AQUI. 

Estremeci completamente, perdi toda a vontade de acabar com a minha vidinha de 

merda, veio até a felicidade de viver tudo que não vivi até então e, num ato impulsivo, 

desliguei o computador. A vida faz sentido na iminência de perdê-la.  

Ufa! Essa passou por... 

Apesar do computador desligado, as letras permaneceram na tela, como a zombar 

de minha vontade de viver recém-adquirida. Estava era me borrando de medo.  

Resolvi tirar a tomada do lugar e... nada. As letras continuaram ameaçadoras, 

intimidantes. Desafiadoras.  

De repente, ouvi a voz: 

— Carlos, seu bosta, não sabe ler? Sua vida inútil termina aqui. 

Olhei para os lados. Mas sabia que a maldita voz vinha do computador. 

Meu medo era tão grande, tão avassalador, que peguei um objeto qualquer, a fim de 

quebrar a tela do computador, quando a imagem apareceu. 

Aquela imagem. 

Por favor, ligue agora o seu computador, mentalize a merda de vida que você com 

toda a certeza está levando e a imagem aparecerá para você também. 

Por favor, peço que me ajude a convencê-lo a fazer isso. A minha vida inútil 

terminou quando contemplei a imagem e agora outra vida me espera. Ainda que das 

profundezas do inferno.  
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São Paulo, 31 de outubro de 20... 

A quem, por acaso, encontrar essa carta, 

 Emprego minhas últimas forças para escrever esse aviso: se você passar por um beco 

mal iluminado e um doce perfume invadir as suas narinas, não responda à voz que te 

chama da escuridão. “Me leve para jantar em sua casa", ela disse. Eu concordei, sem 

saber que o jantar seria eu. Mal entramos em meu quarto e a metamorfose aconteceu. Ela 

transformou-se numa criatura de aparência etérea, mergulhou em mim garganta adentro e 

começou a devorar minha carne. A dor era indescritível. Ela entrava e saía de mim, se 

alimentando por cerca de cinco minutos, em intervalos de meia hora. É claro que ela, a 

Faminta, tomava o cuidado de não comer nenhum dos meus órgãos vitais, pois assim me 

manteria vivo por mais tempo. Mas sei que não sobreviverei à próxima mordida e agora, 

enquanto escrevo, ela me espreita, preparando-se para a sua próxima refeição e 
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levino Peçanha cresceu em Sarça Verde, uma cidadezinha isolada nas Minas 

Gerais, perdida no tempo. Apesar de morar em um lugar pacato, cultivava um 

estranho fascínio por armas de fogo e admirava de longe os bandos de jagunços 

que porventura atravessavam aquelas redondezas. Sua mãe não gostava que seu filho 

tivesse esse tipo de tendência agressiva, mas o pai encorajava, chegando a dar de 

presente uma espingarda de chumbinho quando o menino chegou ao início de sua 

puberdade.  

Alevino se sentia realizado com aquela arma, atirava em árvores, pedras, latas velhas mas 

quando acertou um sabiá por engano matando-o, se sentiu péssimo. Ficou com um imenso 

remorso por ter dado fim à vida de outro ser vivo e a partir do acontecido ele decidiu que, 

para sua redenção, se entregaria ao dever de impedir que outros fizessem o mesmo: fez 

de tudo para tornar-se o xerife local. Estudou com afinco além de treinar pontaria com 

armas de fogo. Só pensava nisso o tempo todo. Distanciou-se da família e dos amigos. 

Seu trauma de infância, ao invés de ser reprimido, tornou-se uma neurose compulsiva. A 

única pessoa que insistentemente não se afastava dele era Dorinha, uma garota muito 

doce que acompanhava apreensiva em seus treinos.  

O aprendiz foi se aprimorando até que um dia resolveu que estava pronto para seu desafio 

final: atirar e acertar um alvo com o calibre mais alto. Acordou cedo, fez algumas flexões, 

respirou fundo e pegou o revólver, que era bastante pesado. Faltava o alvo! Pegou uma 

goiaba e a pôs em cima de uma pedra, ao longe. Quando já estava se preparando, 

Dorinha veio correndo ao longe gritando. Ele se desconcentrou e o coice da arma o jogou 

contra uma árvore, onde bateu a cabeça e desmaiou. Acordou na cama de sua casa, onde 

Dorinha chorava sem parar e implorava para que ele pensasse em outras coisas além de 

tiroteios e armas de fogo. Como o ferimento nas costas ia demorar a sarar, aceitou a 

proposta...e não se arrependeu.  

A moça se devotou completamente a ele que acabou se apaixonando por ela. Casaram-se 

e foram felizes por um tempo, até a chegada de uma estranha visita àquelas bandas. Veio 

no começo da noite. Era um garoto branco como cera de vela montado num cavalo. Vinha 

de Lagoa Beijada, um vilarejo que ficava ao sul dali. Depois de tomar uma sopa quente e 

descansar, o menino contou toda a história: uma criatura estava aterrorizando aquela 

A 
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região e foi apelidada de o Debulhador porque tem o hábito de arrancar a pele de suas 

vítimas e digerir parte de suas vísceras. Alguns dizem ter visto a criatura andando ao 

longe, gingando num compasso sinistro e soltando vez ou outra uma gargalhada aguda tão 

sinistra que assusta até os animais. A população está desesperada e sem ter o que fazer. 

O prefeito Otílio resolveu pedir ajuda às cidades vizinhas. Tinham resolvido mandar uma 

criança porque precisavam de todos os homens na cidade para caçar ou pelo menos se 

proteger da ameaça. Peçanha sentiu que deveria fazer algo a respeito, pois havia chegado 

o momento que valeria seus anos de esforço e treinamento. Dorinha obviamente foi contra 

e se agarrou com força na cintura do marido, forçando o mesmo a fugir durante a 

madrugada no cavalo que tinha trazido o garoto. Aliás, quando o eqüino percebeu que 

estava retornando ao local dos massacres, empacou e não deu mais um passo.  

Peçanha chegou em Lagoa Beijada no início de uma manhã um tanto mórbida. Uma 

neblina densa parecia envolver a cidade como uma mortalha. Não havia ninguém nas ruas 

e todas as lojas estavam fechadas. O único que recebeu o forasteiro_ e mesmo assim de 

maneira nada amistosa _ foi o ex-jagunço sobrenomeado Pedro Garrucha. Este disse não 

entender porque alguém se interessaria por aquelas pobres almas largadas naquele fim de 

mundo e o mandou embora. 

 O xerife então explicou a chegada do menino assustado em Sarça Verde e seu pedido de 

ajuda. Pedro agradeceu oferecendo um gole de pinga em seu armazém de secos e 

molhados e Peçanha ficou sabendo mais a respeito da criatura: só andava a noite, apoiada 

nos dois enormes facões que carregava e tinha uma estranha predileção por mulheres 

entre 20 e 30 anos. Obter descrições mais detalhadas era impossível porque ninguém 

tinha chegado tão perto e voltado com vida. 

 Alevino teve a idéia de dormir durante o dia e procurar o Debulhador quando chegasse o 

crepúsculo, seguindo-o no escuro e estudando seus hábitos. O ex-jagunço gostou da idéia 

e resolveu o acompanhar. Ajuntou uns sacos de farinha para improvisar uma cama em seu 

armazém para o novo amigo e juntos descansaram durante o dia para encontrar o 

desconhecido sob o luar. No início da noite, arrumaram suas armas e saíram. Era Lua 

Nova e o breu era tão intenso que muitas vezes eles acabaram se “trombando”. Como se 

as coisas não pudessem piorar, uma chuva começou a cair.  

Estavam a ponto de desistir quando ouviram uma gargalhada aguda e sinistra em meio ao 

barulho da chuva. Apesar de incrivelmente horrorizados com aquele som, resolveram ir ao 
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encontro de sua origem. Avistaram então ao longe uma casa que tinha sua porta 

escancarada. Enquanto pensavam no que fazer, um grito de horror veio de dentro da 

residência. Foram correndo, mas no meio do caminho os gritos cessaram. Resolveram se 

separar: Peçanha entrava pelos fundos e Garrucha iria pela porta da frente. Foram se 

aproximando com cuidado e calculando uma forma de matar aquele ser. Um mórbido canto 

agora podia ser ouvido de dentro. 

Alevino abriu uma fresta da janela e assistiu a uma cena horrível: o Debulhador entoava 

um cântico enquanto se alimentava das vísceras de uma mulher morta em cima de uma 

cama. Foi uma cena tão impactante que o xerife se sentiu mal e caiu sentado no chão. 

Pedro entrou com cautela e carregou sua arma, mas quando foi mirar ficou tão atordoado 

com o que viu que errou, acertando o lampião que iluminava tudo. O monstro soltou um 

guincho de raiva por ter sido “interrompido” e olhou com raiva para o ex-jagunço. Os olhos 

da besta brilhavam no escuro como os de um gato. Aquele mirou no bicho e achou ter 

acertado porque ele saltou para trás. De repente ouviu um zunido e sentiu uma lâmina 

penetrando no braço que segurava a arma. Caiu no chão e enquanto agonizava percebeu 

que a criatura caminhava em sua direção. Andava com calma, como apreciando o pânico 

de Pedro. Tirou a lâmina lentamente e enquanto preparava seu golpe final não percebeu 

que Peçanha agora recuperado tinha uma espingarda apontada em sua direção. Tomou 

um tiro nas costas e caiu, dando tempo para que o amigo rastejasse para fora da casa. 

Será que o tinham matado? De qualquer forma Pedro agora não poderia mais ajudar, 

tendo que ficar em casa cuidando da ferida no braço. Foi inclusive obrigado a se mudar 

temporariamente para a pensão de Dona Constância, já que precisava de cuidados 

frequentes para melhorar.  

O xerife não ficou convencido e retornou à cena do crime na manhã seguinte.O bicho tinha 

sumido. Alevino ficou intrigado. Seguiu os passos da criatura, mas eles acabaram num 

brejo. Repetiu a rotina do dia anterior, dormindo e se levantando ao anoitecer. Carregava 

agora uma tocha. Procurou incessantemente, mas não o achou. Mal sabia o caçador que 

estava sendo estudado por sua presa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Peçanha 

voltava para casa cansado ao amanhecer após uma noite de buscas infrutíferas quando 

percebeu alguém correndo em sua direção.Era Dorinha. 

O jovem xerife ficou oscilou entre temer por sua amada e alegria por receber uma brisa 

doce e perfumada após tão intensas tempestades. Não dormia nem comia direito há dias. 
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Estava magérrimo, seus olhos estavam fundos com grandes olheiras. Ela chorou muito 

quando viu seu marido neste estado. Conversaram com Pedro e ele deu autorização para 

que ela ficasse no armazém cuidando de Avelino. Dias se passaram sem que nada 

acontecesse. Peçanha relaxou por um momento mas não deixou de ficar apreensivo 

porque agora havia uma vítima em potencial ao seu lado por isso não deixava que ela 

saísse muito. A paranóia foi crescendo e os nervos de Alevino foram se definhando como 

galhos secos em uma árvore, apesar de não se preocupar mais em sair à noite 

procurando. Uma noite fechou-se o círculo. O xerife tentava dormir ao lado de sua esposa 

quando ouviu um grito de pavor distante, quase inaudível. Foi o bastante para que ele se 

levantasse da cama, trocasse de roupa, pegasse sua arma e saísse atrás da criatura que 

lhe tirava o sono, sem se esquecer de trancar a porta antes de sair. Andou às cegas, 

calculando de onde poderia vir o grito. Chegou a uma casa onde a luz do lampião estava 

acesa, as janelas estavam escancaradas, mas a porta estava fechada. Temendo receber 

um facão quando se aproximasse da janela, abriu a porta de supetão e o cadáver de uma 

jovem caiu em cima dele. Correu desesperado em direção ao armazém e ao chegar 

encontrou a porta aberta. Armou a espingarda e preparou-se para o pior. Foi entrando com 

calma e teve seus piores temores confirmados: o Debulhador se alimentava das vísceras 

de Dorinha. A criatura, ao perceber a chegada de sua nêmesis, soltou uma gargalhada 

fina, saboreando sua vitória. O que ela não esperava foi o que aconteceu depois. Peçanha 

sorriu também, dando um tiro no tórax do monstro, que caiu no chão desacordado. Alevino 

não parou aí. Amarrou a criatura, arrastou-a para fora, esperou calmamente que ela se 

recomposse, pegou um dos facões que ela usava e começou a mutilação, membro por 

membro, sem o menor sinal de pressa. O Debulhador soltava guinchos altos a cada corte 

dado com toques de sadismo e acabou por acordar muitas pessoas, dentre elas Pedro 

Garrucha, que agora quase sarado tinha vindo ver o que estava acontecendo. A expressão 

nos olhos do homem que outrora tinha se compadecido com um pobre pássaro morto era 

agora estranhamente assustadora. Quando só restou o tronco do bicho, ele pegou uma 

tocha e começou a queimar partindo da região da pélvis e só parou quando chegou no 

topo do crânio. Ao final só restava uma fogueira para onde ele chutou as partes mutiladas. 

Depois disso saiu andando com os olhares fixos no vazio, sumindo na direção do pasto 

que ficava ao norte da cidade. Nunca mais foi visto. Nem em Sarça Verde. O Debulhador 

fizera afinal sua derradeira vítima: seu mais fiel perseguidor.  
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eu avô tinha um armário cheio de garrafadas que usava como remédio 

para muitas coisas.  

Eu devia ter oito anos quando fui passar as férias de verão no sítio dele, 

um lugarzinho lindo cortado por um rio e ao pé de um grande cerro. Era o meu local 

preferido no mundo, talvez ainda seja. Naquele verão, eu caí da imensa mangueira ao lado 

da casa antiga e quebrei o braço. Quando levantei do chão tinha certeza de que o rádio 

estava partido em dois, talvez mais. 

A casa era tão longe da cidade, mas meus avós ficaram muito tranquilos. Seu 

Hamilton, que naquele tempo era jovem, me levou até a frente do armário e me deu uma 

grande colher daquela garrafada, tocou na minha cabeça e sorriu: 

— Calma, minha netinha, amanhã estará tudo bem! 

Aquilo tinha um gosto horrível. Eu identifiquei o mel, mas tinha mais coisa junto. 

Duvidei que fosse fazer efeito, mas juro que durante a noite senti meus ossos colarem, 

como se todo o braço ficasse duro e na manhã seguinte nem doía mais. Vovô me deu 

outra colherada ao amanhecer e nunca mais eu dei sossego para ele. 

Por anos perguntei o que tinha naquela garrafa. Sonhava com seu conteúdo escuro 

e o gargalo largo. 

— Um composto caseiro, Cibele, mel, chá de cavalinha, vitamina de morangos 

fervidos — ele sempre respondia assim. 

Mas é claro que não era apenas isso. Eu cresci curiosa. Um dia enquanto meu avô 

não via, peguei uma das garrafas no armário e analisei. Uma coisa grande, com uma cor 

escura boiava no líquido concentrado. Agora sei, mas na infância não fazia ideia do que 

era aquilo. 

Fui uma aluna aplicada em química desde o ensino médio e vim a me formar em 

farmácia com especializações em diversas áreas, tudo para fabricar o composto do meu 

avô. 

Em anos de estudo, eu sabia que nada no mundo era capaz de fazer efeito tão 

rápido. Quanto mais eu perguntava, mais meu avô se recusava a dizer. Um dia pedi uma 

garrafa de amostra. Ele tirou todas da sala e as escondeu, com medo que eu roubasse. 

O que podia ser tão secreto? 

M 
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Arrumei um emprego medíocre no qual fiquei cinco anos velando a minha própria 

decepção por não poder produzir de forma legal e em larga escala o composto milagroso 

do vovô Hamilton, até que um dia, recebi uma ligação. 

Meu avô havia sido atropelado e encontrava-se entre a vida e a morte prensado 

entre dois carros em uma rodovia. Ele não deixou que ninguém o tocasse antes de eu 

chegar, ciente de que, sangraria até a morte assim que tentassem movê-lo dali. Com as 

pernas bambas e olhos marejados reuni a coragem que não sabia que tinha para vivenciar 

a cena mais triste da minha vida. Antes de morrer ele me disse: 

— No jardim, minha querida, canteiro de petúnias. A casa de barcos. Olhe bem a 

casa de barcos. 

Ainda estavam preparando seu velório quando eu corri até o sítio. Vovó tinha 

morrido anos antes. Andei na casa de barcos por horas, não fazia ideia do que procurar ali. 

Já estava quase de saída quando vi uma pequena porta abaixo da escada que dava 

acesso ao deck. Foi difícil entrar. Acendi uma luz que bruxuleou pelo ambiente. Cheirava a 

mofo, mel e mais alguma coisa. Era uma peça pequena, de madeira, continha apenas um 

armário do tamanho de uma parede que estava repleto de garrafas de mel. Por que o vovô 

precisava de tanto mel? 

Embaixo do armário encontrei meia pegada. Não foi difícil arredar o móvel. Entrei 

em uma outra peça, um pouco menor, acendi outro interruptor velho e levei um susto ao 

ver o sujeito amarrado na pequena cama de campanha. O homem me olhou, mas pareceu 

que nem percebeu a minha presença e voltou a sua espécie de sono. No chão havia 

muitos vidros de mel vazios. O homem estava sujo, emporcalhado e com uma cor que eu 

nunca tinha visto antes em um ser humano. 

Aos pés da pequena cama, havia uma cadeira e mesinha de plástico onde 

repousava um caderno. 

A primeira página era uma dedicatória para mim. Meu avô pedia desculpas e não 

sabia como ia fazer para me contar, acabava dizendo que eu fizesse o que achasse 

melhor. 

Nas páginas seguintes ele me dizia que aquela técnica era milenar e muito simples. 

Bastava que um indivíduo se alimentasse apenas de mel, nada mais. Que comesse mel 

quando tivesse fome, bebesse mel quando tivesse sede. Obviamente, morreria. O relato 

dizia que alguns custavam mais, outros menos tempo. Depois de morto o sujeito devia 
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repousar em um caixão de mármore por no mínimo 50 anos, antigamente eram séculos, 

mas agora, ninguém mais tem paciência para esperar, disse meu avô no caderno. O 

caixão, lógico, era enchido de mel até as bordas, de forma que o sujeito ficasse submerso, 

ali, se decompondo naquela mistura insana, de mel e o suco da morte. 

Transcorrida a data, era só abrir o caixão e engarrafar o resultado daquilo: a sobra 

do corpo decomposto em uma grossa mistura de mel. Meu avô usava a cavalinha e o 

morango para disfarçar. 

Quase vomitei quando li o caderno. Eu tomei aquilo. O vovô servia para todos que 

estavam com dores nos ossos ou para cicatrização de machucados. Ele mesmo tomava. 

Como era possível? 

Com o caderno em mãos, andei até o jardim. Nunca tinha me dado conta de que os 

canteiros eram feitos de mármore. Sete no total. Parada na escada da porta da cozinha eu 

admirava aquela curiosa estrutura e tudo que via era um cemitério. Nas petúnias entendi 

que as plantas ficavam apenas na tampa do caixão. Arredei a tampa pesada com certa 

dificuldade e encontrei um túmulo vazio, algumas abelhas apareceram ao redor. O lugar 

daquele moribundo estava vago. 

Na última página escrita havia um grosseiro esboço do jardim com a data em que 

cada canteiro poderia ser revirado, digamos assim. Escondidas na dispensa, atrás dos 

quilos de arroz encontrei as garrafadas prontas que o senhor Hamilton escondeu de mim. 

Levaria para a análise, sabia exatamente o que deveria fazer. 

Um ano depois eu estava na capa de uma famosa revista médica. Na matéria dizia 

que a cientista Cibele Asaf havia descoberto uma nova propriedade curativa em um tipo 

específico de mel. Com isso, desenvolvi e patenteei um remédio revolucionário, o qual 

começava a produzir em larga escala. 

O trabalho agora era organizado. O Vitor meu namorado abriu um hospital voluntário 

para animais. No andar inferior da casa que ele alugava havia outro hospital, esse de 

restrito acesso. 

Começamos a encontrar colabores para a nossa causa em vários lugares: 

moradores de rua, pessoas que andavam sozinhas durante a noite. A única regra é que 

nenhuma criança faria parte daquilo.  

O jornal noticiava um desaparecimento aqui, outro ali. Buscávamos em cidades 

vizinhas. A ala de coleta podia atender até 20 pessoas por vez, também não precisávamos 
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de tantas assim. Um corpo humano rendia muito xarope. Agora, junto com a dieta de mel, 

adicionei substâncias que aceleravam a decomposição. Algumas pessoas nem haviam 

morrido e seu corpo já estava tomado de pústulas. 

Resumindo era assim que funcionava, escolhíamos a vítima, colocávamos no porta-

malas usando aparelho de choque ou uma paulada para ela adormecer. Já acordava 

amarrada e amordaça em nosso hospital, que tocava uma música alta noite e dia, por 

segurança. Iniciávamos a dieta de mel e substâncias. Por favor era a palavra mais ouvida, 

mas aquilo era em nome da ciência. Assim que morriam, conduzíamos ao sítio que agora 

era meu, sempre usando a van dos voluntários caninos. Se demoravam a morrer eu 

injetava a dieta na veia, desta forma sempre trabalhávamos com mais de um corpo por 

vez. 

Eu não tinha 50 anos para esperar. Com a minha fórmula aprimorada e as 

condições ideais da localização e clima dos túmulos de mármore, esperava por um ano. O 

jardim do vovô agora estava muito maior. 

Depois eu o Vitor engarrafávamos os pedaços dos corpos embebidos no mel, os 

mesmos eram conduzidos ao laboratório em vidros escuros. A minha parte era bater, 

moer, ferver e coar. A nova fórmula não era tão eficaz quanto a de meu avô e nem 

queríamos que fosse, afinal, que tipo de comércio teríamos se nosso remédio curasse com 

uma única colherada? O paciente devia ingerir no mínimo um tubo e, claro, não era barato. 

Meu avô tinha um armário cheio de garrafadas com mel, ossos e restos de corpos 

humanos. 

Hoje eu tenho um hospital voluntário, um grande jardim com canteiros de mármore, 

um laboratório especializado na melhor droga do século e uma conta bancária no exterior. 

Na natureza é assim, tudo se aproveita, tudo. 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 46 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 47 ] 

 

 imersão profunda da meditação foi interrompida por uma incessante voz 

que o chamava: 

— Senhor Musashi! Senhor Musashi! 

Ao abrir os olhos Yamato Musashi vislumbrou três indivíduos parados no sopé da 

colina que contornava o templo budista de Myoho-in. Ainda saído do transe, reconheceu 

o indivíduo que se aproximava como sendo um emissário do Xogum Tokugawa. 

— Makoto, o que faz aqui? — questionou Musashi. 

O homem respondeu: — Senhor Musashi, o mestre Tokugawa solicita mais uma 

vez a sua presença e os préstimos de seu serviço como Samurai. Ele ressalta que 

compreende sua necessidade de fortalecimento espiritual e conhecimento ancestra l, 

mas o convoca devido a uma emergência no reino. 

Tão logo a comitiva com o Samurai partia, o sol começava a se por no horizonte 

da província de Harima. No caminho, o grupo se deparou com uma iluminação 

constante que se destacava na parte baixa do vale, mas um odor peculiar de fumaça 

redobrava a atenção dos presentes. Ao chegar mais próximo do local que se 

destacava na escuridão da noite, tiveram a percepção da pior situação possível: um 

ataque a uma aldeia. Aproximando-se de uma casa em chamas, verificaram que ali 

não havia ninguém. Decidiram então dar a volta pelo casebre e seguir em direção ao 

centro do povoado, onde encontraram o pior cenário possível: uma dúzia de corpos 

mutilados e espalhados pela aldeia.  

Sem tardar, a comitiva desmontou de seus cavalos e colocou-se a vasculhar a 

área. Musashi caminhou em direção a um dos corpos dos aldeões e com o pé o 

desvirou para examiná-lo. O cadáver, com a barriga aberta e parte de suas vísceras 

para fora, possuía sinais de combate por lâminas, além de um estranho ferimento no 

pescoço. O espadachim dirigiu-se para outro defunto e também encontrou marcas de 

violência e o mesmo estranho ferimento no pescoço. Makoto aproximou-se de 

Musashi e o indagou: 

— Senhor Musashi, já havia visto coisa semelhante? 

— Não, Makoto. Em todos esses anos de batalhas, jamais havia observado algo 

dessas proporções.  

Um dos guardas da companhia se aproximou e se envolveu na conversa: 

— Foi o clã Toyotomi! 

A 
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— Por que pensa isso?- perguntou o Samurai. 

— Não vê os inúmeros sinais de batalhas? Foices e arados caídos no chão, 

sinais de espada nos corpos e portas... — respondeu o guarda. 

Musashi então o replicou: 

— Mas isso não indica que foi uma ação do clã Toyotomi. 

Makoto interrompeu dizendo: 

— Senhor, esse foi o terceiro evento em menos de quinze dias. Esses ataques 

se concentram sempre próximos à fronteira. Há um intuito expansionista bem claro 

por aqui. 

— Acho que ainda é necessário mais provas para solucionarmos essa questão. 

— disse o espadachim. 

O guarda o questionou em seguida: 

— Se não foram o Toyotomi, quem poderia ter realizado tamanha atrocidade? 

Sem qualquer resposta aparente, a perplexidade inundava a mente de todos 

como se não houvesse um mundo exterior e existisse apenas aquela cena congelada 

no tempo. O que interrompia aquele tenebroso silêncio era o pio de uma coruja de 

olhos amarelados sob um galho de cerejeira parcialmente desfolhada por três corpos 

violentamente empalados pelos galhos mais grossos. 

 

Após o sepultamento dos mortos, a comitiva partiu ainda de madrugada em 

direção ao castelo de Osaka, lar do Xogum Tokugawa. Pela manhã, ao chegarem às 

portas do castelo, foram recepcionados por um homem de barba e cabelos grisalhos 

juntamente com uma pequena escolta. Era Hiei Tokugawa, dirigente da província de 

Harima, que com um largo sorriso lhes dizia: 

 

— Bem-vindos homens! Bem-vindo, Yamato Musashi! Estive à sua espera. 

Após os cumprimentos cordiais, Samurai e Xogum caminharam lado a lado pelo 

pátio da fortaleza. 

— É uma alegria tê-lo conosco novamente em um momento tão delicado. — 

disse o Xogum. 

— Vejo que as relações entre os Tokugawa e os Toyotomi estão mais uma vez 

abaladas. — afirmou o espadachim. 

O Xogum ponderou: 
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— De fato! Houve alguns relatos de invasões em nosso território, porém o caso 

mais preocupante são os ataques próximos da fronteira em uma clara tentativa de 

intimidação. 

— Mas há algo de concreto que vincule os Toyotomi aos ataques? — indagou o 

guerreiro. 

Antes que o líder dos Tokugawa pudesse responder, fora interrompido por um 

anúncio inesperado: 

— Mestre Tokugawa, um mensageiro do clã Toyotomi acaba de deixar um 

pergaminho. 

Após ler a mensagem, a feição de Hiei Tokugawa muda para e alguém 

preocupado. 

— O que o preocupa, Sr. Tokugawa? — questionou Musashi. 

— A mensagem era uma advertência de retaliação por atacarmos aldeias dentro 

dos limites do clã Toyotomi. 

Com uma expressão de ódio, o líder da província amassou o pergaminho em 

suas mãos e gritou aos seus soldados: 

— Convoquem o conselho! 

Mais tarde à noite, alguns dos samurais e comandantes de tropas da província 

estavam reunidos Hiei Tokugawa. 

— Eu sou favorável a um ataque surpresa. — disse um dos comandantes. 

Outro guerreiro afirmou: 

— Temos que zelar por nossa honra e soberania. Ataque já! 

A reunião fora subitamente interrompida quando soldados trouxeram ao recinto 

um companheiro da cavalaria bastante ferido. 

— O que houve com ele? — disse o Xogum consternado. 

Com dificuldades para falar, o próprio soldado ferido relatou antes de desmaiar:  

— Grandes olhos... Grandes olhos amarelos... Monstro... A vila...  

— Onde este soldado foi encontrado? — questionou o Sr. Tokugawa. 

Um dos guardas respondeu: 

— Segundo o que me revelou, ele veio caminhando até aqui a partir vila Ogawa 

na estrada oeste para Kumamoto. 

Então, um burburinho tomou conta da sala: 

“— Os Toyotomi passaram dos limites... — Vamos atacá-los...”. 
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Yamato Musashi se colocou de pé e pediu a palavra: 

— Tenhamos calma e percepção da verdadeira situação. Não tomemos 

quaisquer medidas insensatas! 

Hiei Tokugawa cofiou a barba e perguntou a Musashi: 

— Yamato, o que tem em mente? 

Musashi caminhou em direção ao Xogum e disse: 

— Preciso de um mapa para demonstrar meu ponto de vista! 

Um grande pergaminho foi posto no centro da sala ao redor de todos. O Samurai 

aproximou-se e começou o seu esclarecimento apontando com capa de sua Katana: 

— Pelo o que se tem notícia, os primeiros ataques aconteceram nessas oito 

vilas. Reparem como as vilas se situam em ambos os lados da fronteira circundando o 

rio. O primeiro relato de ataque ocorreu na vila Tobito formando um semicírculo de 

aldeias até a última em Ogawa. Se considerarmos isso, é bem provável que o próximo 

ataque acontece nesse vilarejo: Kokura. 

— Extraordinária percepção, Sr. Musashi. Mas explique-nos, com que intenção o 

clã Toyotomi atacaria parte de suas aldeias? — indagou um dos conselheiros. 

O Samurai respirou profundamente, olhou para o conselheiro e disse: 

— Não foi o clã Toyotomi. 

Hiei Tokugawa se levantou e afirmou: 

— Impossível! Quem mais poderia cometer tamanha barbaridade? 

— Me baseando nos relatos, nos padrões de ataque e nos estudos realizados 

por mim nos pergaminhos do templo Myoho-in eu diria que estamos enfrentando uma 

criatura não humana. 

— Uma criatura não humana? Besteira! — afirmou um dos comandantes. 

— Vocês podem até questionar minhas deduções, mas pelo o que vi e ouvi do 

guerreiro que fora atacado recentemente, não me resta dúvida de que estamos 

enfrentando um Kawaso, um demônio que se nutre dos fluídos humanos. 

Novamente a sala ficou em polvorosa com vários dos presentes questionando a 

sanidade de Musashi. 

O Xogum fez um sinal e pediu a palavra: 

— Yamato Musashi, em todos esses anos servindo a província de Harima nunca 

ouvi nada parecido com isso. No entanto, o conheço há anos e confio em sua 

experiência. Por isso, o enviarei a Kokura com um pequeno grupo de guerreiros. 
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Ainda assim recomendo aos demais nos prepararmos para um possível ataque dos 

Toyotomi, não temos certeza de seu real objetivo. 

Musashi reverenciou o Xogum e este acenou de volta com a cabeça e com um 

olhar confiante e compenetrado. 

A lua já avançava pelo céu no início da madrugada quando a guarnição 

comandada por Musashi saíra em direção ao povoado desejado. Três colinas antes 

da vila, um clarão e cheiro de fumaça se destacavam na noite de poucas nuvens. 

 Ao se aproximarem da localidade são surpreendidos por um vulto que salta na 

frente da comitiva. Era um jovem aldeão bastante ferido que balbuciava: 

— Ajude-me! Um demônio atacou o vilarejo. 

— Estejam prontos homens! Apressem-se! — disse o espadachim. 

Após subirem uma leve colina e passar por uma casa parcialmente destruída, o 

grupo teve uma visualizou algo inexplicável para suas mentes: Uma entidade 

sobrenatural se alimentando de um ser humano. 

De pele pálida, olhos amarelados e longos cabelos pretos, trajando uma espécie 

de kimono e capa pretas, a criatura imobilizava uma jovem pelas costas e mordia o 

seu pescoço, fazendo o sangue escorrer pelo colo do seio parcialmente descoberto 

enquanto o corpo da vítima se contorcia em espasmos agonizantes. 

O horror fez com que um dos guerreiros partisse com sua lança para cima do 

monstro que o arremessou em uma árvore com apenas um golpe. A força sobre-

humana fez com que até o guerreiro mais corajoso desse dois passos para trás antes 

de tentar qualquer coisa contra aquele surpreendente adversário. 

Três guerreiros munidos com suas katanas combinaram um ataque triplo para 

cima do monstro que ainda se alimentava de sua vítima. Um dos golpes 

aparentemente surtiu efeito ao ferir a criatura fazendo que esta voltasse sua atenção 

total para os guerreiros. De forma inexplicável, aquela entidade retirou de sua capa 

uma espada de lâmina preta e se posicionou para o duelo. Musashi se manteve mais 

atrás com sua katana em punho esperando o próximo movimento da besta. 

A trinca de guerreiros tentou mais uma investida contra o monstro, mas o que o 

Samurai viu foi um exímio espadachim de golpes precisos que estripou seus 

adversários. Agora só restavam Musashi e um guerreiro Tokugawa contra aquele 

demônio que já espalhava o caos pela província há algum tempo. Assim que Yamato 

se posicionou para a luta viu seu companheiro de batalha tentar uma investida que foi 
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rechaçada com um chute da criatura. O guerreiro ainda no chão atônito observou 

atônito o duelo que se iniciava. 

Com uma velocidade incrível, o ser tentou liquidar com o Samurai que 

habilidosamente se esquivou de todos os golpes sem qualquer arranhão. Então, 

Musashi investiu contra a criatura fazendo-a cair de joelhos após feri-la. Irritada, a 

entidade desferiu um golpe em parafuso que arremessou o espadachim perto do 

guerreiro que assistia àquela incrível luta. Empunhando agora duas espadas, Yamato 

Musashi golpeou a criatura com extrema destreza e agilidade que além de machuca-la 

a encurralou próximo ao rio que cortava o local. 

Ambos os adversários se fitavam por segundos que pareciam eternos à espera 

do próximo movimento. A respiração do Samurai era ofegante e o grande esforço que 

o combate demandava era nítido. Porém, ele sabia que o tempo e a geografia do 

terreno lhe dava vantagem contra o monstro que tanto não cruzava água corrente 

como possuía hábitos noturnos.   

Nesse momento, a criatura abriu sua capa que repentinamente se transformou 

em asas e seu corpo assumiu uma forma mais delgada como a de uma vespa com 

seu ferrão. Assim que vislumbrou a situação, Musashi se colocou em posição 

defensiva para suportar o impacto do ataque que se seguiu. Ferido no ombro direito, 

um leve brilho cintilou na lâmina de sua espada fazendo-o perceber que a coloração 

do céu estava se alternando para tons alaranjados e que precisava resist ir um pouco 

mais para obter êxito em sua missão.  

 

Novamente, se colocou em posição defensiva, desta vez erguendo um pouco 

mais o ombro ferido e deixando o braço a mostra.  O monstro desferiu um novo e 

violento golpe que fez com que o ferrão transpassasse seu antebraço e acertasse seu 

ombro.  

Certo da vitória, o demônio bateu asas e ergueu o Samurai do chão segurando 

com a mão o outro braço do guerreiro. Com um sorriso macabro encarou o homem 

que já estava quase exaurido de forças, mas atento o bastante para perceber que o 

sol começava a nascer.  

Com os primeiros raios solares tocando a pele da criatura, Musashi observou que 

aquilo a deixou trêmula e enfraquecida. Aproveitando da distração do ser, o 

espadachim se lançou de um último recurso. Jogou para cima a katana que ainda 
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estava no punho do braço perfurado. Com um surpreendente movimento, acertou com 

um chute a base da empunhadura da espada que perfurou o peito do monstro.  

Um guincho estridente se sucedeu ao golpe assim como a queda da besta que 

se inclinou para trás em um movimento parabólico e caiu dentro do rio. O Samurai se 

ergueu de dentro das águas e caminhou até a margem. Enquanto refrescava sua sede 

e se reconstituía da batalha, na margem oposta o corpo inerte da criatura boiava 

parcialmente. À medida que as cores a aurora se misturavam à paisagem escura e 

sanguinolenta, o clima de paz era iluminado pelo sol nascente e moldado pela fluidez 

do rio que nutria a vida daquele lugar.  
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 luminoso no qual estava escrito o nome do bar parecia fora de foco, 

embaçado por algum vapor invisível. Tony olhava para ele tomando 

coragem de voltar para casa e enfrentar a solidão que o aguardava. 

 Ele fora ao aniversário de um amigo de infância, sempre comemoravam no 

mesmo lugar. Era a oportunidade de se reunirem e atualizarem as notícias sobre a vida de 

cada um. E Tony tinha novidades. Havia se separado após um relacionamento de dois 

anos e que pensava ser para sempre. Foi dolorido sair de casa, entretanto, o convívio já 

estava na UTI há meses, dando sinais de que não conseguiria sobreviver.  

Sem saber muito bem para onde ir, alugou um dos sobrados que compunham o 

bairro onde morou a vida toda. Ele e os amigos cresceram juntos naquela região, com as 

brincadeiras de rua desconhecidas pela maioria dos seus filhos, crianças criadas com 

televisão e celular. Tony não tinha filhos, o que neste momento era bom, assim não doía 

tanto sair de casa, por outro lado, a sensação de solidão se tornava ainda maior. 

Ao longo da noite deste sábado, muitas risadas e cervejas ajudaram a amenizar o 

sofrimento e desviar do assunto divórcio. Separado há dois meses, ainda não saíra com 

outra pessoa. Também não havia ido a nenhum lugar interessante para se dar a chance de 

conhecer alguém. Desta vez, entre uma gargalhada e outra, Tony relaxou e se divertiu.  

Em um dado momento da noite, viu na outra ponta do balcão um moça ruiva, 

assim como ela também o viu, então trocaram sorrisos tímidos. Ele ficou enrolando uns 

dez minutos até decidir falar com ela. Quando tomou coragem e se levantou, o 

aniversariante que já estava com o teor alcoólico acima do considerado seguro, puxou sua 

camisa e o incluiu em um abraço coletivo, onde um bando de bêbados cantavam: We are 

the champions! We are the champions... 

A noite passou, Tony se distraiu com os amigos e a ruiva sumiu.  

Sábado àquela hora, o único movimento era em frente ao pub, saindo dali, as ruas 

se mostravam desertas, como uma vila abandonada. Tony fora à pé, assim podia tomar 

suas cervejas sem preocupação; era apenas caminhada de dez minutos, que na volta 

ajudaria a queimar o álcool, cujo índice estava bem elevado e talvez fosse o motivo do 

luminoso fora de foco. 

Seguiu caminhando pela avenida do pub e após alguns metros virou à direita, onde 

caminharia por duas quadras até chegar na rua de sua casa. O caminho de 

paralelepípedos, remendado com trechos de asfalto tosco, seguia comprido à sua frente. A 

O 
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umidade da garoa, que caíra no final do dia, refletia as luzes alaranjadas da rua, formando 

uma paisagem bucólica. Além das árvores balançando com o vento gelado, nada se 

movia.  

Após cerca de vinte passos, ainda sentindo o resultado de sua embriaguez, notou 

que as lâmpadas da rua haviam sido cobertas por uma névoa. Uma neblina típica daquela 

época do ano, início de outono, presente da represa que ficava a poucos quilômetros dali.  

A névoa baixou vagarosa, de forma sedutora se enroscava a tudo, reduzindo a 

iluminação da rua. O reflexo no asfalto sumiu e tudo ficou mais imóvel e escuro que antes. 

Ele continuou caminhando, afinal era só seguir a guia e quando chegasse na 

segunda esquina, viraria à esquerda para sua rua. Nada muito complicado, mesmo assim 

andava devagar, atento aos buracos e desníveis da calçada. 

Conforme caminhava, a névoa se tornava mais densa e percebeu o quanto estava 

sozinho. Os amigos voltariam para suas casas e encontrariam suas esposas, ou o 

cachorro, ou qualquer que fosse a companhia. Ele não. Só encontraria uma casa solitária e 

fria. Um ar de nostalgia, um tanto deprimente, tomou conta de seus pensamentos, provável 

efeito da bebida em conjunto com a paisagem mórbida que tinha a sua frente. Tentando 

controlar seus sentimentos, seguiu caminhando. 

Quando chegou na primeira esquina, olhou para os lados, o que não fazia 

diferença, já que por causa da neblina não podia ver muita coisa. Atravessou a rua. 

Na metade do percurso ouviu um barulho de motor, parecia uma moto. 

Preocupado em não ser atropelado, acelerou o passo e chegou ao outro lado da rua, mas 

o ruído do motor desapareceu e nenhuma moto passou por ele. Talvez fosse na rua de 

trás, com tanto silêncio era possível ouvir ruídos de qualquer lado. Como estava bêbado, 

não deu muita atenção. Tudo que precisava era seguir até a próxima esquina, virar a 

esquerda e após cinco casas chegaria à sua, onde se jogaria na cama, mesmo que vazia. 

Na quadra seguinte, o nevoeiro ficou mais denso, Tony tinha a sensação que se 

esticasse o braço poderia tirar um pedaço. Diminuiu o ritmo, mais atento aonde pisava. 

Seus sentidos embaralhados pela bebida, não permitiam que fosse muito ágil.  

Outra vez o barulho de motor, o mesmo. Talvez o cara estivesse perdido, tentando 

entregar a pizza de alguém. No entanto, como da outra vez, o barulho sumiu e nada de 

moto.  

Tony começou a ficar intrigado. A moto deveria ter passado ao seu lado na rua, 

mas nada. Nem sinal. E também não ouviu o ruído do motor pelas ruas vizinhas, o que o 
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deixou mais tenso. Queria acelerar o passo, mas o medo de tropeçar e se estatelar o 

impediu.  

A umidade do ar deixava a sensação térmica abaixo da temperatura real e seu 

casaco de couro, sobre uma camisa de algodão, não era o suficiente para o frio que fazia. 

Olhando para os lados, via a grande massa esbranquiçada passar, movimentando-se 

lentamente, por um segundo achou que havia mais alguém ali. Deixou o pensamento de 

lado e continuou. 

Pouco antes de chegar na próxima esquina, onde sua rua o esperava, Tony ouviu 

o motor outra vez. Agora se aproximava de forma lenta, parecia nem acelerar. Desta vez 

percebeu que a moto vinha em sua direção, vinda do mesmo sentindo de onde ele também 

viera.  

Ouviu o motor reduzindo a marcha bem próximo a ele, seguindo quase silencioso 

em uma velocidade baixa. Tony sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Continuou 

caminhando, com seus passos lentos e pouco alinhados. Parou de olhar para os lados, 

não queria ver nada, nem ninguém, só pensava na cama quente que o esperava em casa. 

Antes sentia repulsa pela casa solitária, agora era tudo o que queria.  

Um ruído de estática quebrou o silêncio, uma das lâmpadas da rua piscou e 

apagou, reduzindo a pouca luz que atravessava a névoa. Tony sentia o coração acelerado, 

teve certeza que não estava mais sozinho. 

Em alguns metros chegou na esquina da sua rua, virou a esquerda e manteve o 

ritmo, ainda ouvindo o ruído leve do motor. Pensou em chamar e ver quem estava ali, 

porém não queria conversa, nem saber quem era. O pavor que sentia não permitia um 

raciocínio lógico. Sua bebedeira havia sido amenizada, agora era sua bexiga que estava 

no limite. A adrenalina gerada pelo medo, fez com que toda a cerveja ingerida quisesse 

sair de uma vez. Caminhou mais uns metros e logo chegou em frente ao seu sobrado. 

Quando virou para abrir o portão, ouviu o motor ser desligado e um clique da trava 

do apoio da moto. Em seguida, botas encontravam o chão de forma suave, espreitando as 

casas. Um som assustador. Alguém havia descido da moto e caminhava pelo mosaico de 

asfalto. O toque dos passos parecia ser muito alto, como se amplificado pela neblina que 

não deixava ver nada. Tony percebeu que a pessoa, ou seja lá o que fosse, estava 

próxima.  

Vasculhou os bolsos em busca das chaves, mas não encontrou.  
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“Não é possível! Tenho certeza que coloquei no bolso.” pensou aflito. “Onde diabos 

estão essas chaves?” 

Ele tentou o portão baixo de madeira, que cercava um jardim mal cuidado na 

entrada da casa. Com o gemido enferrujado das dobradiças o portão cedeu, estava aberto.  

“Bom, talvez eu tenha deixado a chave na porta. Ultimamente meu cérebro tem 

trabalhado em modo avião.” 

Com a noite escura e a neblina bloqueando a luz das lâmpadas, ele mal via a 

porta. Precisou caminhar pelo jardim de entrada da casa com cautela, pois havia um 

degrau antes da porta e como não enxergava nada, perdeu a noção da distância. Ainda 

ouvia o barulho dos passos na rua. Batidas de salto no piso duro, as passadas suaves 

aceleravam ainda mais seus batimentos e apertavam sua bexiga.  

Em um momento, o barulho das botas parou. O silêncio que seguiu foi pior, suas 

mãos tremiam e ele foi em direção à porta, mas seu sapado esbarrou em um obstáculo. O 

corpo foi no impulso e ele deu com a cara na porta, emitindo um som oco quando seu 

crânio bateu na madeira. Tony caiu sentado no degrau de entrada, com a mão 

massageando as têmporas. A dor de cabeça foi instantânea. 

Uma tontura veio junto com a dor e seu corpo todo parecia latejar; um enjoo leve 

se apossou do seu estômago e a bexiga deu sinais que não aguentaria por muito mais 

tempo. Fez um esforço e se levantou. Tateando a maçaneta da porta, percebeu que estava 

trancada e nada de chaves. A frustração foi profunda. Dor de cabeça e vontade de urinar 

confundiam seu raciocínio, então ele achou que faria o jardim de banheiro. 

Quando pensou em seguir para o canto do jardim, o ruído dos passos recomeçou. 

Aproximaram-se ainda mais, sendo seguidos pelo gemido das dobradiças do portão de 

madeira. A coisa o havia alcançado. Um calafrio tomou conta de sua espinha, o que fez a 

bexiga gritar.  

Tony caminhou para trás, ficou imóvel encostado na parede ao lado da porta, 

aguardando.  Não teve muito tempo para controlar a tremedeira e um vulto apareceu em 

sua frente, ofuscado pela neblina. Vestia roupa preta com um manto vermelho na cabeça. 

Veio se aproximando e conforme a distância entre ele e o vulto diminuía, seu pavor 

aumentava. À curta distância, as formas ficaram mais nítidas, até que pôde notar algo que 

o deixou aliviado, tão aliviado que quase mijou nas calças. Era a ruiva que viu no pub. 

             — Você aqui? — ele perguntou — Por que estava me seguindo? 

Com uma voz rouca, de quem está com a garganta bem inflamada, ela respondeu: 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 59 ] 

             — Ouvi a batida na porta e deduzi que era nesta direção. — ela limpou um pigarro 

na garganta e continuou com aquela voz rouca — Trouxe sua chave, estava no chão e um 

cara disse que podia ser sua. Desculpa não buzinar, mas este bairro é tão silencioso que 

fiquei com medo dos vizinhos reclamarem. E também não chamei, porque, como pode ver, 

estou rouca. Resquícios de um resfriado que peguei. 

             — Não acredito! — Tony riu de si mesmo — A chave?  

Ela entregou a ele e ficou esperando.  

Tony destrancou a porta e foi direto para o banheiro. Alguns minutos depois ele 

voltou, encontrando a mulher ainda parada do lado de fora. Ele finalmente se ligou e a 

convidou para entrar, afinal fazia frio e a moça estava se recuperando de um resfriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 60 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 61 ] 

 

...por motivos de segurança os nomes e endereços serão omitidos.  

 seguinte relato é baseado em fatos reais. Qualquer semelhança com a 

realidade é mera coincidência. É um caso clássico de mistério, 

sobrenatural e milagre. No entanto, uma mera ficção para o ceticismo. 

Fique à vontade. Avistamentos ocorrem todos os anos. Você acredita na ufologia e 

extraterrestres? Na cidade Lençol Maravilha, exatos 23 (vinte e três) anos atrás ocorrera 

um lapso, um fenômeno conhecido como: “Avistamento Sensorial/Ocular, ou, Contato 

Imediato”.  

 O mês de fevereiro é conhecido nacionalmente por suas temperaturas elevadas, 

entretanto, aquele dia quinze do mesmo mês, jamais foi esquecido. O Sr. M. e a Sra. D. 

eram muitíssimos conhecidos naquela cidade. Eram bastante religiosos, todos os 

domingos frequentavam a igreja, e, criavam seus filhos segundo as Leis Divinas. Tinham 

três filhos, sendo que o mais novo nunca fora visto ou conhecido, exceto por um 

documento achado nos arquivos confidenciais de relatos de avistamento de Óvnis. Esse 

documento foi encontrado na casa que pertencia à família. Acredite ou não, aconteceu. 

Mistérios não resolvidos ocorrem diariamente. Isso ocorreu numa manhã de sábado, no 

mês de fevereiro do ano de 1997 (mil novecentos e noventa e sete), no estado do Espírito 

Santo, região sudeste do Brasil.  

Brasília - CASO QUINZE DE FEVEREIRO BR-101, LENÇOL MARAVILHA: 

Às 08 (oito) horas da manhã do dia 15 (quinze) de fevereiro de 1997 (mil novecentos e 

noventa e sete), a Sra. D. havia preparado o café da manhã como de costume, enquanto 

isso, seus filhos se arrumavam. O Sr. M. estava averiguando o carro como sempre fazia 

antes de adentrar na rodovia por motivos óbvios de segurança: já que a família iria passar 

o final de semana na chácara de parentes. Por volta das 11 (onze) horas da manhã, já a 

quase metade do trajeto percorrido, o Sr. M. acende o farol. Uma estranha neblina na BR-

101, na altura do Km 22. Uma névoa adentrou a estrada sem nenhum registro de chuva, 

apenas uma neblina densa, com queda brusca de temperatura e sensação térmica de 

inverno. Ocorreu que: nessas condições perigosas para dirigir, fez com que o carro modelo 

Parati 1992, placa XX-xxxx, cor vermelho, movido a álcool, parasse no acostamento. A 

estrada não estava movimentada, e o Sr. M. sentiu o carro pesado, diferente, o motor 

 O 
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estava ficando fraco. Algo estranho: o carro estava em perfeitas condições (são as 

palavras do Sr.M.). 

Ainda sob o relato do Sr. M., o mesmo afirmou que: desligou o carro, saiu 

normalmente e foi em direção ao capô. Assustou-se ao ver o motor congelado. Algo 

bizarramente estranho ter ocorrido no Brasil, na estação do verão, bem acima da linha do 

trópico de capricórnio, onde o clima tropical é abundante, (alega o Sr. M.).    

A Sra. D. e seus filhos afirmam terem escutado uma frequência de rádio assim que 

o Sr. M. foi averiguar o motor do carro. Segundo consta, a tal frequência era estranha, já 

que estavam ouvindo uma fita k7 original de trilhas sonoras, e não uma fita k7 gravada ou 

estação de rádio e nem haviam apertado REW (rebobinar). Era uma voz abafada, longe, 

parecia uma voz de criança e ao mesmo tempo uma voz de adulto: 

“Gr...Gru...Grupo...Grupo três gr...Grupo três graus....”, ficou repetindo, foi ficando rápido, 

como se a fita k7 estivesse acelerando sem ter apertado FF (avançar), e,  mesmo terem 

desligado o toca fita, a rádio frequência ligava automaticamente. Todos saíram do carro 

com medo e assustados, (confirmam a Sra. D. e seus filhos).  

Não encontraram o Sr. M., já que o capô do carro estava levantado e não tinha 

como enxergar nada com a névoa densa. Estava muito frio. Instintivamente a Sra. D. 

abraçou bem forte os filhos e pediu para não se afastarem. Estranhamente todos afirmam 

que tentavam gritar, porém, suas vozes não saíam. Uma sensação esquisita de mudez. A 

Sra. D. e seus filhos avistaram uma luz muito forte que mudava de cor e piscava muito. 

Eram cores vibrantes: ora verde claro e ora cor de rosa, ofuscando a vista de todos. A Sra. 

D., tremendo e chorando muito, continuou o relato: “não vi mais meus filhos e meu marido, 

estava sozinha, andando numa sala fria, andava muito, não enxergava ninguém”, (depois 

de uma longa pausa, Sra. D. se recompôs e continuou o relato).   

 Um estranho homem, aparentando ter 01 (um) metro e meio, com braços longos na 

altura da canela, com a pele de tom cinza, com a cabeça enorme e olhos pretos e 

profundos segurou meu braço. Não fiquei com medo, fiquei sem entender o que estava 

vendo. Esse ser ou criatura não utilizava roupa, não tinha cabelo, não tinha orelha e nem 

nariz. Estava segurando uma seringa enorme, muito fina, mais ou menos do tamanho de 

um facão. Conseguiu injetar no meu umbigo um líquido através da ponta finíssima dessa 

seringa, (garante a Sra. D.). 
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 De súbito, a Sra. D. afirma ter sido empurrada por esse homenzinho. 

Repentinamente a gravidade estava empurrando seu corpo, senti essa mesma agulha 

sugando seu ovário. Era uma dor insuportável, a essa altura, estava entrando no corpo 

uma substância ardente, queimava o corpo inteiro. Parecia uma eternidade, a sensação de 

não cessar, não acabar. Era uma dor infernal, (afirma a Sra. D.). Os filhos alegam não 

terem ouvido ou enxergado nada, estavam perdidos na névoa densa. 

As luzes desapareceram. O Sr. M. estava desacordado uns 100(cem) metros de 

distância à direita do encostamento, num terreno da estrada. A Sra. D. estava sentada na 

poltrona do carona. Os filhos no banco de trás normalmente. Todos com cinto de 

segurança. Não havia sinal algum de acidente, batida de carro, homicídio, sangue, 

sequestro, roubo, nem álcool e nem substâncias alucinógenas detectadas no sangue, nada 

de anormal. O Sr. M. e a Sra. D. afirmam nunca terem ingerido alguma substância ilícita 

(de fato, os exames de sangue não detectaram nenhuma droga). Todos os pertences 

estavam normalmente no porta-malas. O Sr. M. relata que, ao acordar, sentiu-se 

revigorado, como se estivesse com o seu corpo aos 20 (vinte) anos de idade, 

rejuvenescido, da cintura para cima, porém, suas pernas estavam fracas. Alega ainda ter 

demorado a chegar dentro do carro. Só lembra que estava averiguando o motor do carro e 

acordou no terreno ao lado do acostamento com as pernas pra cima. “Achei estranho, 

nunca dormi assim e não tomei nada e não bebo bebida alcoólica. Tentei acordá-los, 

porém, pareciam que estavam num sono pesado e deixei pra lá. Tudo já estava muito 

estranho e não iria comentar. Rezei e segui viagem pela estrada rumo à chácara”, 

(desabafou emocionado o Sr. M.). 

Sra. D. e seus filhos acordaram já a poucos metros na entrada da chácara, faltando 

uns 10 (dez) minutos mais ou menos. De dentro do carro, todos acharam esquisito ter 

nenhum automóvel do irmão estacionado em frente à casa da chácara, os filhos sugeriram 

que o tio deveria ter ido à mercearia do posto de gasolina comprar alguma coisa. Ao 

atravessarem a pontezinha, abriram o portão que estava com o cadeado aberto. Todos 

estranharam o silêncio. Viram um bilhete pregado na porta: “Meu irmão, fique à vontade. 

Minha esposa e minha filha estão passando mal, não é nada grave, apenas um enjôo. 

Mais tarde estaremos aí de volta. Fique à vontade.” 

O Sr. M. não tinha celular para ligar para o irmão e nem tinha sinal de telefone na 

chácara. Em 1997 (mil novecentos e noventa e sete) poucos tinham condições financeiras 
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de pagar conta de telefone fixo residencial mais uma conta de telefone celular, e, nem 

havia ainda o “plano pré-pago”. No final daquela tarde o irmão do Sr. M. com sua esposa e 

filha regressaram. O diagnóstico foi uma virose. Todos tiveram um final de semana 

agradável naquele sábado de fevereiro. Exceto o Sr. M. com o segredo da perna pra cima 

e Sra. D. que estava com uma cólica de medo ao lembrar daqueles seres.    

Na noite do mesmo dia, na chácara, Sra. D. teve um sonho: “Dois homenzinhos 

seguraram minhas mãos. Os mesmos da estrada. Dessa vez não tinha medo. Eles me 

guiaram, cada um segurando uma mão minha, andamos de mãos dadas. Percorremos um 

caminho escuro. Não enxergava, parecia uma trilha por entre as matas. Sentia muitos 

galhos de árvores. Chegamos num campo. Nós três paramos. Uma luz muito forte, como 

um holofote de helicóptero. Desceu um homenzinho dessa luz segurando uma coisa. À 

medida que chegava mais perto, dava para ver que era um bebê. Era eu bebê. Sentia que 

todos conversavam comigo telepaticamente. Senti que era eu, meu filho. Tinha a pele 

cinza, os mesmos olhos pretos e profundos. Disse que em 2020 (dois mil e vinte) voltaria. 

O planeta vai necessitar de modificar sua energia. Queria fugir com meu filho nos braços, 

não conseguia. Os homenzinhos pegaram meu filho, e... depois disso acordei”. 

(Emocionada e num estado de perplexidade, Sra. D. não quis mais se pronunciar.). 

Naquele mesmo ano, após esse incidente sobrenatural, fatos estranhos começaram 

a ocorrer na casa. Por informação do Sr. M. soube-se que o fenômeno tivera início há 

cerca de um mês, começando com fortes pancadas na janela do quarto de dormir do casal. 

Certa noite, enquanto estavam todos reunidos na sala assistindo TV, começaram a sentir 

um cheiro de algo queimado. Procuraram e localizaram, no canto da cozinha, alguns 

trapos jogados dentro de uma panela queimando-se sem causa aparente. O Sr. M. pegou 

uma garrafa d’água dentro da geladeira e apagou o fogo. Na mesma noite, ao deitar, a Sra. 

D. sentiu outro cheiro de algo queimando, acordou seu marido assustada. Em seguida 

ouviram um estrondo que vinha do quarto. Correram para o quarto dos filhos e notaram 

que o guarda-roupa estava pegando fogo. A Sra. D. pegou os filhos enquanto o Sr. M. foi 

buscar água para apagar o fogo. Abriram-no e notaram que apenas as roupas tinham sido 

atingidas pela combustão. Daí em diante foi uma sucessão de acontecimentos: vestidos, 

saias, calças, camisas, peças íntimas, colchão de cama, malas, tudo isso entrou em 

combustão em diversas fases do desenrolar da manifestação do Poltergeist, Encosto, 

Demônio, Extraterrestre, Outro Ser, Outra Criatura, Energia Negativa, Espírito Ruim, 
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Macumba, Magia & Feitiçaria, Voodoo, Satanás, Urucubaca, Chupa Cabra, Capiroto, 

Fantasma, Capeta. Chame-o como quiser. 

Inicialmente o fogo apenas atingia as peças de roupa que pertenciam à família. 

Posteriormente o fogo atingiu móveis e outros objetos, indiscriminadamente. Poltronas da 

casa, utensílios de cozinha, talheres, panos de prato e de chão, até o rádio e a TV. Outros 

fenômenos consistiram no aparecimento de objetos de Magia, tais como charuto dentro da 

panela de arroz, cigarros, partes quebradas de santos e transporte das partes quebradas 

para a geladeira e banheiro. Verificaram também o surgimento e o desaparecimento de 

dinheiro em várias ocasiões, bem como visões de figuras humanas, vozes, mãos 

cabeludas no escuro, olhos de papagaio, pena de urubu no travesseiro, cabeça de galinha 

dentro da geladeira, animais mortos na calçada da casa, vidros quebrados, portas 

arranhadas, picos de energia sem explicação, lâmpadas estouradas, e vozes estranhas 

ouvidas no meio da noite, sobre o telhado. 

Assim termina o relato. Sem mais explicação. Esse documento foi encontrado na 

casa que pertencia à família. Até hoje é um mistério guardado numa pasta com fotografias, 

documentos, relatos, arquivos. Destinos trágicos impossibilitaram um futuro harmonioso. 

Sabe-se apenas que no ano de 1999 (mil novecentos e noventa e nove) a equipe do IBPP 

realizou o primeiro contato com a família e fez os levantamentos físicos e topométricos do 

local, bem como tomou depoimentos gravados, fotografando pessoas e objetos envolvidos 

no fenômeno. Sabe-se apenas que no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2000 (dois mil) a 

família foi encontrada morta. Suicídio coletivo. 
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om a elevação das temperaturas globais, o solo de algumas áreas estão 

descongelando no Ártico. E com o derretimento do gelo, está revelando artefatos 

arqueológicos que permaneceram durante milênios em meio a esse solo e 

também vem liberando outras surpresas. 

Uma dessas surpresas foi que uma equipe de cientistas encontrou cerca de 300 vermes 

primitivos, que ressurgiram com o derretimento do solo. E entre esses bichos todos, que 

permaneceram milhares de anos enterrados, encontram criaturas que, depois de 

descongelarem, voltaram à vida.  

Inclusive começaram a se alimentar novamente! 

Assustador, você não concorda? 

Por um lado, é um fator muito interessante com a descoberta desses vermes, capazes de 

permanecerem congelados por milhares de anos e poder voltar à vida. 

Por outro lado, se essas criaturas voltaram à vida após milhares de anos, quem garante 

que o derretimento não vai libertar algum vírus, bactéria ou outros organismos de 

centenas, milhares ou até milhões de anos atrás e que sejam potencialmente letais para a 

vida existente hoje na Terra? 

Foi o que aconteceu com a descoberta de um certo vírus até então desconhecido. 

Encontraram o que seria um antigo fóssil de um grande mamífero, congelado a não se 

sabe quanto tempo no extremo sul da América do Norte, no Alasca. Pelo tamanho, 

acharam que se tratava de algum ancestral do urso polar, mas como a sua pelagem era de 

cor escura, tal teoria foi descartada. 

Pelo tamanho da mandíbula, constataram ser um lobo pré-histórico. Mas conforme 

avançavam nas pesquisas, descobriram que haviam certas partes humanas naquele lobo. 

— Será que é um lobisomem? — Algum cientista questionou. 

Toda a equipe de cientistas se deslumbrou com a descoberta daquele fóssil. Lobisomens 

não existem, mas já existiram a milhões de anos atrás. 

C 
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Durante a pesquisa para saber mais sobre aquele achado, um cientista sem querer se 

arranhou nos caninos da criatura. Era apenas um pequeno arranhão, mas por questões de 

higiene, foi cuidar do ferimento. De repente ele começou a passar mal. Aquele arranhado 

começou a inchar e ficar latejando. Sua temperatura passou a aumentar, o deixando com 

febre, a ponto de fazê-lo desmaiar. 

O levaram para a enfermaria. Foi diagnosticado com raiva. 

Já era de conhecimento geral que o vírus da raiva era transmitido por mordidas de animais 

contaminados e que pode causar dores no corpo, mal-estar, perda de apetite e tremores 

musculares. Em casos mais graves, alucinações, delírios, ansiedade e comportamento 

agressivo. 

Antigamente, os sintomas da raiva eram associados a licantropia clínica, uma rara 

síndrome psíquica na qual o afetado acreditava na ilusão de que ele podia se transformar 

em um lobisomem.  

Era o que estava acontecendo com o cientista infectado. Ele estava se tornando um deles. 

Não se sabe o que realmente aconteceu, mas segundo as pesquisas, parece que este tal 

vírus entrou em colapso com o hormônio masculino, a testosterona e deu origem a um 

novo vírus, o Lycan, uma referência a licantropia, onde os infectados se transformavam em 

lobisomens, principalmente os homens. 

E agora com a descoberta deste vírus, o que deveria ser apenas uma simples lenda do 

folclore, acabou se tornando uma fatal realidade! 

Não demorou para aquele novo vírus da raiva se propagar. O cientista contaminado 

conseguiu fugir do laboratório e atacava qualquer um que surgisse em seu caminho. E 

assim como na lenda, quem sobrevivesse ao seu ataque, também se tornava um deles. 

Era o verdadeiro apocalipse, mas ao invés de zumbis eram os lobisomens que 

aterrorizavam o mundo. E a humanidade precisava fazer alguma coisa antes que ela fosse 

extinta. Mas o quê? 

Enquanto não era criado nenhum antídoto em busca de uma cura, o jeito era enfrentar a 

mais nova ameaça mundial, a exterminando antes que ela acabe conosco. 

Pensaram em combatê-los com a velha artilharia das balas de prata, com nas histórias de 

folclore, o que seria uma tarefa muito complicada. Primeiro, balas de prata não era uma 
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coisa fácil de se arrumar. A solução seria fabrica-las, o que também era difícil, pois a prata 

não era nenhum metal que se encontra disponível por aí. 

E com os homens sendo as principais vítimas deste novo vírus se espalhando pelos quatro 

cantos do mundo, a fabricação das armas e balas de prata ficaria por conta das mulheres. 

Para elas, a situação também não era fácil de lidar, não que elas não fossem capazes de 

lutar, mas sim porque muitos dos infectados eram seus amigos, pais, filhos, irmãos, 

namorados e maridos. Muitas precisavam exterminar seus entes queridos em nome de 

uma causa maior. 

Além do mais, não estavam lidando com lendas, eles eram bem reais. E tinha um outro 

detalhe, não sabiam se as balas de prata seriam realmente eficazes, como nos contos. 

Infelizmente não havia outra solução. O jeito era enfrentar a nova raça de monstros com as 

armas que tinham disponíveis. 

Um grupo de mulheres cientistas tentavam encontrar um antídoto. E já foi descoberto que 

o novo vírus não tem o mesmo efeito em seus hormônios, como acontece com os homens, 

mas isso não queria dizer que não era perigoso também para elas, como foi o caso de uma 

delas. 

Ela contraiu o vírus da licantropia ao ser atacada pelo companheiro de equipe que havia 

sido infectado. Não desenvolveu a mutação dos lobisomens, mas teve os mesmos 

sintomas do vírus da raiva. Foi internada e posta em observação. 

Enquanto isso o caos tomava conta das ruas. Forças militares foram acionadas e uivos 

eram ouvidos a todo tempo. A população passou a viver com medo. E para piorar a 

situação, o cheiro do medo os atraía. 

Muitos que se contaminavam ao sobreviverem aos ataques dos monstros, preferiam se 

suicidar para não se tornarem em lobisomens também, na intenção de proteger as suas 

famílias e as demais pessoas.  

Foi decretado estado de calamidade mundial. 
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1902, Sitio de Skäne, Oeste de Santa Cruz da Serra. 

 

 Sítio de Jermiah Skäne estava encravado entre as raízes da escarpa da Serra 

Nevada, um dos braços curtos das Montanhas da Lua, e as terras selvagens da 

Floresta Negra, uma terra isolada e montanhosa cheia de grotas e baixios, 

despenhadeiros e bolsões de mata, semeada de abetos, pinheiros negros e castanheiros 

velhíssimos. 

Jermiah criava ovelhas pelos montes gramados que nasciam ao redor de sua casa de 

pedra, construída por seu avô várias décadas atrás. 

Havia um pequeno rio, fundo e de águas claras que saía da floresta e serpenteava pelos 

pés dos morros, era dele que Jermiah tirava a água para si e seus animais. 

Um dia Jermiah notou que a água estava escura e fedia muito. 

Os animais já não conseguiam beber dela e os que o faziam adoeciam rápido. 

Ele ficou preocupado, pois aquele era o único rio da região, outro só havia lá pelas bandas 

da beira oeste da floresta, nas terras da Fazenda Pequiá, muito longe para levar os 

animais e para trazer água para si. 

Resolveu descobrir o que havia acontecido com o rio. 

Trancou os animais no curral, aprovisionou-se para uns bons dias na mata, limpou e oleou 

a carabina que herdara do avô e do pai, chamou o cachorro Lampião e partiu bem cedo 

em um domingo depois da época da Quaresma. 

Foi seguindo o curso do pequeno rio pelas depressões dos morros tentando adivinhar o 

que poderia ter causado aquilo, via a água escura e o odor nauseabundo que exalava sem 

conseguir entender. 

Parecia caso de bicho morto na água, um veado ou porco do mato que contaminou a água 

em alguma parte das corredeiras, se fosse teria que tirar o bicho e limpar o lugar. 

Acompanhou o rio por um dia e meio sem encontrar nada, mas a água continuava com 

aquele odor pestilento. 

Chegou então ao local onde o rio descaía das raízes da serra e entrava na Floresta Negra. 

Um lugar feio e desolado, as barrancas estavam crestadas com uma lama preta e 

pestilenta e um líquido amarelo pegajoso escorria pelos troncos das árvores sem folhas já 

quase mortas. 

O 
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Jermiah olhou e olhou, mas não descobriu o que era aquilo que estava causando a morte 

do rio. Nunca havia visto nada igual. 

Notou que ao redor não havia marcas de animais, como se todos evitassem o lugar. Não 

tinha pássaros cantando ali também. 

Não vinha gente ali há muito tempo, pensou ele, nem bichos. 

Tinha alguma coisa ruim ali, e ele precisava descobrir o que era! 

O cachorro gania baixinho com o rabo entre as pernas, parecia que tinha medo e não 

queria ficar ali de jeito nenhum. 

Jermiah resolveu esperar pra ver se o que estava fazendo aquilo voltava, mas não ficou do 

lado descampado, entrou no mato, fez uma cobertura de galhos bem escondida e esperou. 

A noite se avizinhou devagarinho e logo estava tudo mais escuro que breu. 

Os olhos de Jermiah se acostumaram com a escuridão, e ele conseguia distinguir as 

sombras das árvores e o espaço vazio do descampado. 

Era noite de lua cheia sem muitas nuvens, a luz clara iluminava o terreno com uma 

claridade fantasmal. 

Ele descansou em um tronco com a espingarda ao lado, e o cão deitado sobre suas 

pernas, um silêncio desagradável e sobrenatural inundava todo aquele lugar. 

Lá pelas horas mortas, logo depois da meia noite, o cachorro levantou a cabeça e 

começou a ganir baixinho, Jermiah tapou-lhe a boca e olhou ao redor procurando a origem 

do medo do animal. 

Lá pelas bandas das barrancas do rio ele viu uma sombra alta e larga movendo-se por 

entre os troncos das árvores e logo lhe chegou um barulho estranho de passos pesados e 

árvores sendo afastadas. 

Algo vinha para lá, algo grande e se movia devagar! 

Até os grilos e insetos noturnos fizeram silêncio! 

Escutou uns barulhos altos, arrotos e coisas piores, bem do lado das barrancas do rio, um 

odor nauseabundo de dejetos e excrementos chegou até ele, quase desfaleceu com o 

fedor, uma ânsia lhe chegou à garganta, mas conseguiu conter-se à tempo. 

Depois outro barulho, algo se esfregava nos troncos das árvores, pareceu-lhe um urso, 

assim à distância, mas não podia ter certeza, depois outro som, de algo sendo expelido em 

fortes jatos nos troncos das árvores chegou até ele, e o vento da mata lhe trouxe outro 

odor, mais pungente e ácido e não menos horrendo. 
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O cachorro, que tremia de medo e desespero à seus pés, tomado de uma loucura súbita 

soltou-se e correu para os lados das barrancas do rio, latindo e ganindo, indo e voltando, 

açulando e fugindo. 

Jermiah queria chamar o cachorro, era-lhe muito caro seu Lampião, já o tinha havia quase 

sete anos, mas a coragem faltou-lhe, pois logo em seguido ouviu um barulho enorme que 

rasgou o silêncio e o deixou paralisado como estátua de pedra. 

Era um urro, alto e horrível, rouco e grave, e parecia haver palavras naquele urro, como se 

falasse uma língua esquecida dos homens. 

Jermiah quase desmaiou ao ouvir aquilo, pois subitamente lembrou-se das histórias que o 

avô lhe contava sobre estranhas e terríveis criaturas que habitavam seu país de origem no 

norte do velho mundo e a leste do mar, pois aquele era o mesmo som que o avô imitava 

quando contava as histórias para lhe fazer medo. Jamais esquecera aquele som bárbaro! 

Nunca havia imaginado que histórias como aquelas fossem verdadeiras, de monstros 

canibais que viviam nas florestas e nas montanhas, que caçavam os homens que 

entravam em suas terras, e sujavam os cursos de água com seus excrementos, mas 

agora, ali, naquele lugar, o grito daquele bicho o fizera relembrar aquelas histórias terríveis. 

Então uma sucessão de coisas aconteceu ao mesmo tempo: um barulho forte da coisa 

movendo-se depressa por entre as árvores, ganhos se quebrando, sua respiração pesada 

aproximando-se, o cão gritou como Jermiah nunca antes ouvira o pobre animal gritar, um 

grito somente, desesperado e agoniante, um baque e o ruído de algo se partindo. 

Depois, para horror de Jermiah, ele ouviu a criatura mastigando! 

O barulho dos dentes trincando ossos, o estalar e o quebrar, foram demais para a 

sanidade do pobre homem, agarrou com força o cabo da carabina e correu na direção 

oposta à criatura, para dentro da mata, correu com todas as suas forças. 

Todas as sombras pareciam vivas à sua volta! 

Caiu e levantou-se uma dúzia de vezes, machucando-se nas raízes e nos galhos pelo 

caminho, não olhava para trás, não conseguia olhar, apenas corria. 

Podia ouvir atrás de si o barulho dos troncos sendo afastados com força, dos passos 

pesados fazendo tremer o chão, do rosnado e da respiração pesada do bicho, correu até o 

peito parecer que ia explodir de dor, e depois correu mais! 

Até que deixou de ouvir os barulhos do bicho atrás de si, então procurou uma árvore fina, 

um pinheiro preto com poucos galhos na base, e subiu, sempre trazendo consigo a 

espingarda. 
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Ali ele esperou! 

Havia uma pequena clareira próxima e foi ali que ele percebeu, quase uma hora depois, 

uma sombra mais larga e mais alta que as outras, movendo-se devagar, era o bicho que o 

acompanhara até ali, ele viu quando a sombra deixou os troncos e entrou na clareira e 

quase desmaiou com o que viu. 

O bicho era alto e horrendo, agigantado, a pele marrom escura coberta de cabelos pretos, 

a cabeça grande atarrachada entre os ombros largos e fortes, os olhos pretos e malvados, 

famintos, procurando por ele, as orelhas largas e o grande nariz batatoso, as mãos 

grossas estavam empapadas do sangue do cachorro e ele respirava profundamente, como 

se estivesse tentando farejar o homem. 

Jermiah sentiu o fedor do bicho chegar até ele, um fedor de excrementos e carne podre 

que quase o fez vomitar. 

Tentou se lembrar das histórias do avô, precisava, tinha um nome para aquele bicho, um 

nome estranho e terrível, não era nada das lendas que ouvira os matutos daquela região 

contar, mas ouvira uma vez as histórias de um caçador que morava numa das cidades 

dentro da Floresta Negra, ele contara uma história sobre o mesmo bicho que o avô 

contava e usara um nome, chamara-o de Troll! 

Era aquele o bicho! 

Se lembrou então de outra parte das histórias do avô, na qual ele contava que esse bicho 

tinha apenas um ponto fraco, a luz do sol, não podia com ela, pois era coisa de trevas, mas 

ainda era noite densa e demorava pro dia chegar. 

Jermiah tentou ficar o mais quieto que podia, lá em cima do pinheiro, quase nem respirava 

com medo que o bicho o ouvisse. 

O bicho rondava os arredores da árvore, não conseguia ouvi-lo muito bem, pois agora ele 

andava devagar, negaceando a caça, procurando iludi-la e atraí-la, fazendo se mostrar. 

Mas Jermiah acautelou-se e ficou bem quieto. 

O tempo passou devagar. 

Lá pelas tantas ele sentiu a árvore balançar. Assustou-se. Era o bicho tentando subir, 

descobrira que ele estava lá em cima. Olhou pra baixo com horror esperando ver a 

carantonha voltada para cima e os olhos fixos nele. 

Viu que o bicho estava fazendo ali o mesmo que fizera com as árvores nas barrancas do 

rio, esfregando-se na árvore e soltando seus dejetos no tronco. 

Afinal, de longe um pássaro cantou, anunciando o alvorecer. 
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Jermiah viu a sombra alta e larga do bicho afastar-se da árvore e sumir-se por entre os 

troncos da floresta, mas só desceu mesmo do pinheiro depois que o sol surgiu no 

horizonte e sua luz banhou o fundo da clareira. 

Devagar ele desceu da árvore, cauteloso, evitando o líquido amarelo pegajoso que fedia e 

escorria do tronco. 

Olhou bem as pegadas do bicho, que se perdiam pela mata fechada, aquilo tudo lhe 

parecia um pesadelo, um sonho ruim que queria esquecer e assim teria sido se do fundo 

da floresta escura um som não o trouxesse de volta à sua realidade! 

Era apenas um eco que os ventos da mata lhe trouxeram, mas foram suficientes para fazê-

lo correr daquele lugar amaldiçoado! 

Era um berro horrível, rouco e grave, cheio de palavras terríveis! 

Era o grito do Troll! 
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elipe corria o mais rápido possível pelo terreno acidentado. Estava tudo 

acinzentado à sua volta. Ao longe, podia ouvir a voz de seus perseguidores. 

Eram muito muitos, pelo menos oito. Oito contra um. Ele não tinha a mínima 

chance. Sua única chance era alcançar as Terras de Ninguém, já que ninguém teria a 

audácia de segui-lo por lá. Mas, o local que lhe permitiria viver, era também aquele que o 

mataria sem demora. Se as histórias que contam de lá forem verdade, não haveria 

qualquer esperança. E mesmo assim ele corria em sua direção. Um problema de cada vez, 

pensava. 

 Logo Felipe começou a perceber as mudanças no ambiente. As grandes árvores 

verdes começaram a ficar cada vez mais secas, com folhas marrons. Assim como a 

grama, antes tão vistosa, agora paulatinamente mais ressequida, sem muitos atrativos. O 

céu também se transformava, ficando cada vez mais escuro. A terra, mais dura e infértil. 

Os animais tornavam-se gradualmente mais raros, sobretudo os passarinhos que eram tão 

profusos anteriormente. Felipe viu um veado saltitando nas redondezas que fugiu quando 

ouviu o barulho da turba. Foi o último animal são que ele viu. 

 Quando estava muito próximo da divisa, Felipe parou de ouvir seus perseguidores. 

Suspirou. Teve um alívio imenso. Estava a salvo, graças a Deus. Parou para tomar um ar e 

viu a cerca de arame farpado que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. 

Havia uma placa de ferro bem surrada pelo tempo. “Atenção! Proibido seguir em frente. 

Área de segurança militar.” É claro que havia uma mentira nos dizeres: não era zona militar 

alguma. Bom, por uma época foi. Até que tudo saiu do controle. As aberrações que vinham 

das profundezas daquela terra tenebrosa eram um problema grande para os militares, pois 

eles passaram a perder muitos homens e a opinião pública começou a cair em cima. 

Tiveram de abandonar o lugar à própria sorte. Daí aventureiros de todo o tipo passaram a 

invadir o local, nem é preciso dizer que muito poucos voltavam. Hoje o fluxo é menor. Bem 

menor. Já se teve muitas provas da impossibilidade de se viver nas Terras de Ninguém. 

Não há mais um louco sequer querendo entrar. Bem, exceto Felipe. 

 Com certa dificuldade, Felipe passou pela cerca. Acabou cortando as costas. Nada 

sério. Apertou com força sua escopeta e respirou fundo. Iria o mais devagar possível para 

não chamar a atenção. Mas seus planos foram destroçados por seus perseguidores. 

 “Olha, ele tá ali ainda! Fogo! Fogo!” 

F 
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 E tiros começaram a pipocar para todo o lado, forçando Felipe a correr a toda 

velocidade. Depois de quase um quilômetro, avistou uma casa semidestruída e entrou. 

Sentou-se num canto com os joelhos apertados contra o peito. Estava aterrorizado. 

Imaginava que todas as criaturas da região o haviam avistado e que estavam se dirigindo 

até ele neste exato momento. Ficou ali alguns minutos. O coração quase explodindo no 

peito. Quando percebeu que nada estava vindo, se levantou e passou a dar uma olhada na 

casa. Uma sala de estar, uma sala de jantar e uma cozinha. Os quartos deviam ser lá em 

cima. Andou até a varanda. Havia um pedaço do segundo andar caído no canto esquerdo. 

E no canto direito havia uma cadeira de balanço bem detonada pelo tempo. Olhou para 

frente e o terreno subia levemente, com uma estradinha de terra cortando-o. Seguindo a 

estradinha chegava-se a uma espécie de portal feito de árvores. Lá ele viu um vulto 

tenebroso andando de quatro. Tinha braços longos e pernas curtas, como um macaco. A 

cabeça dividida em dois, cheia do que se assemelhava a dentes em cada hemisfério. No 

topo de cada lado havia um círculo vermelho brilhante. Havia três fileiras de espinhos nas 

costas. Era tudo que Felipe conseguia distinguir à distância e já lhe deu um baita calafrio. 

Sentiu as pernas bambas e reentrou na casa, desengonçado. 

 Não havia muito onde se esconder. Boa parte das paredes estavam caídas. Então 

ele subiu para o segundo andar e entrou num quarto. Pensou por alguns segundos e se 

enfiou debaixo de uma das camas. Sua respiração estava bastante desregulada e o 

coração batia loucamente no peito. Sentia um medo profundo ao pensar na criatura que 

avistara. Será que ela o vira? Será que viria atrás? Quem sabe ela estivesse só de 

passagem e Felipe fosse algo insignificante para o monstro. Enquanto pensava 

freneticamente acerca de seu fim, ouviu o som do soalho da varanda estalando. Algo 

pesado pisara ali. Ele viera! O vulto amaldiçoado. Apertou a escopeta e começou a rezar. 

 Ouviu a criatura entrar na sala, as patas pesadas e descuidadas batendo com força 

no chão. Algo caiu e fez um estardalhaço quicando pelo piso. Felipe podia sentir a cabeça 

da criatura olhando para todos os lados em busca de sua presa, e a avidez de um caçador 

que se achava tão perto de seu alvo. Felipe percebeu que as passadas do monstro eram 

pesadas, mas pareciam ser um tanto pegajosas. Ficou com um nojo profundo de ser 

agarrado por aquelas patas. O ser abominável chegou à cozinha e começou a abrir 

armário atrás de armário. Parecia irritado, pois jogava as panelas longe e soltava urros 

grotescos que gelavam até a alma. 
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 Não demorou muito para a criatura começar a subir as escadas. O coração de 

Felipe quase parou quando ele viu aquelas patas cinzentas em forma de… Eram duas 

mãos humanas unidas lado a lado! Unidas pelo polegar. E havia na parte inferior uma 

espécie de ventosa semelhante às do tentáculo de um polvo. A pele do monstro era 

enrugada e cheia de estrias. Também era muito familiar, como se fosse… Pele humana! 

Seria a criatura uma mutação humana? Dizia-se que a radiação do asteroide poderia fazer 

isso com as pessoas, porém Felipe nunca acreditou muito nisso. Agora via-se confrontado 

por uma prova bizarra. Seria ele também modificado se muito permanecesse nestas 

terras? 

 Prendeu a respiração. Agora o monstro andava pelo quarto, lançando livros e outros 

objetos ao chão. Então virou uma estante, largando-a contra o piso. Felipe levou um susto 

com o impacto e fez um leve barulho de espanto. A criatura parou. Assim como o coração 

do homem. Foram segundos de profundo terror enquanto ele esperava a aberração tomar 

sua decisão. Seria seu fim? Ela viraria a cama? Teria ela ouvido seu espanto? Muita coisa 

passou pela cabeça de Felipe naqueles breves momentos e tudo contribuiu para o 

aterrorizar ainda mais. 

 Então o que mais temia ocorreu, a criatura lançou a cama longe, revelando Felipe 

todo encolhido. Ele estava decidido a morrer lutando, daí disparou a escopeta e o tiro 

explodiu no peito do monstro, que urrou de dor. Com a pata direita a aberração lançou um 

ataque contra o homem, acertando sua arma, que voou para o outro lado do quarto. Felipe 

levantou num pulo, entretanto seu oponente saltou sobre ele, levando-o ao chão 

novamente. A cabeça do monstro se abriu, revelando uma boca aterradora, com dezenas 

de enormes dentes afiados enfileirados e uma baba azul escura nojenta. Felipe segurou o 

pescoço do monstro com as duas mãos para impedir que a cabeça avançasse, enquanto o 

oponente também colocou suas mãos em volta do pescoço de Felipe. Como esperado, as 

patas tinham um aspecto horrível, grudando na pele do homem como cola. Pouco a pouco 

a cabeça foi avançando e Felipe olhou para os lados em busca de algo para usar contra a 

criatura. Viu que tinha caído próximo a escopeta. Começou a tentar pegá-la com a mão 

direita, enquanto seus sentidos começavam a fraquejar pela falta de ar. 

 Sua mão finalmente pegou a arma quando a cabeça do monstro já estava quase 

engolindo sua própria. Colocou a escopeta na cabeça da criatura e apertou o gatilho. O 

crânio da aberração explodiu, espalhando miolos e sangue para todos os lados, inclusive 

na cara de Felipe. O corpo do monstro caiu pesado no soalho, fazendo um estrondo como 
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de um trovão. O homem respirou fundo, finalmente tomando ar. Então levantou-se 

lentamente – estava esgotado. Tão esgotado que nem fez menção de limpar o rosto 

gosmento. Apesar do cansaço, Felipe considerava importante sair daquela casa antes que 

mais criaturas viessem atraídas pelo barulho. 

 Ele desceu a escada em um meio caminho entre a leseira e a pressa. Encontrou a 

casa em total desordem. Não se importou e seguiu em frente. Quando chegou na varanda, 

teve uma visão que lhe gelou a espinha. Dezenas de monstros vinham correndo em sua 

direção, ávidos por um pedaço de seu corpo – ele imaginou. Lágrimas escorreram por 

suas bochechas. Não teria ele um descanso? Um momento para tomar ar? A vida 

naquelas terras tinha de ser tão difícil? Recompôs-se e correu para os fundos da casa, 

atravessou a parede caída aos trancos e barrancos. Podia ouvir as passadas das 

aberrações na sua cola. Desesperado, ele correu como nunca. Foi então que avistou um 

alçapão. Seria de um abrigo subterrâneo? Não pensou duas vezes e abriu as portas. 

Entrou sem demora e trancou as portas por dentro. Só para ouvir as violentas pancadas do 

outro lado. Escapara por pouco. 

 Lá dentro estava tudo escuro, então Felipe acendeu a lanterna do celular. Desceu 

as escadas até uma grande sala. Encontrou um interruptor e apertou. Por sorte, a luz se 

acendeu. Revelando num canto uma cama de casal e uma de solteiro, no centro, uma 

mesa redonda com três cadeiras em volta. Próximo às camas uma estante com livros e um 

sofá ao lado, além de duas estantes de ferro vazias do lado oposto. Apenas uma prateleira 

tinha uma coisa, uma garrafa d’água de dois litros. Bom, poderia ser pior. O jeito era 

racionar água o máximo que podia. E esperar até que tudo ficasse calmo lá em cima. 

Então ele sairia com cuidado para buscar suprimentos. Encontrara um lar nas Terras de 

Ninguém. Agradeceu a Deus e ficou lá sentado no sofá, ouvindo as batidas nas portas de 

ferro e os bizarros urros das criaturas. Seu coração ainda estava louco e ele ainda estava 

amedrontado, porém isso passaria. A calma retornaria e tudo ficaria bem. Afinal, ele tinha 

um futuro. E lutaria por ele até sua última gota de sangue. 
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u olho para aquela figura, mas não consigo identificar seu rosto. 

Ele está atrás de uma máscara cirúrgica, com uma toca cobrindo os 

cabelos e um grande jaleco que esconde seu corpo. 

Nem poderia ser diferente, já que estou em um consultório de dentista. 

 — Espero que você não tenha medo e agüente firme – ele diz, com sua voz rouca e 

suave. 

 Eu poderia responder se não tivesse com a boca aberta, travada com o abridor de 

bocas dele. Se bem que ele não fez uma pergunta. Em nenhum momento ele perguntou se 

eu agüentaria firme. 

 Apenas disse para eu agüentar. 

 A diferença entre um pedido e uma ordem é a questão de escolha que o interlocutor 

tem. Em um pedido eu posso falar não. Em uma ordem não tenho este direito. 

 Ele olha para mim, segurando alguns instrumentos. E enquanto seleciona os que irá 

usar, ele diz: 

 — Eu agradeço que você tenha vindo. Realmente lamento por tudo o que irá passar, 

mas eu preciso de vez em quando aliviar minha tensão. 

 Aliviar a tensão? Minha vontade é cuspir na cara dele, gritar e espancá-lo. Mas não 

posso. Ter vontade é diferente de pedir ou mandar. Ter vontade significa apenas que você 

quer fazer algo, mas não tem chance alguma de fazê-lo. 

 No meu caso, por estar preso na cadeira de dentista, com grossas cintas de couro 

prendendo minhas mãos, meu peito, pernas e cabeça. Não consigo mexer meus membros, 

não consigo levantar o corpo, sequer consigo virar a cabeça. Apenas posso acompanhar 

tudo com meus olhos. 

 Ele continua: 

 — Veja, cada um alivia o estresse de uma maneira. Alguns bebem, outros possuem 

amantes. Tem caras ainda que são viciados em pornografia. Não importa, não julgo 

ninguém. Cada um precisa encontrar uma forma de aliviar o estresse, senão explode. E a 

maneira que eu encontrei para me recompor é provocar dor. 

E 



HISTÓRIAS PARA LER E MORRER DE MEDO – VOLUME II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 83 ] 

 Provocar dor. Estas palavras, ditas com aquela voz grave faz meus pelos se 

arrepiarem. Nunca tive medo de médico ou dentista, e parece que o destino resolveu me 

punir por esta ousadia. 

 Ele liga o motor. Aquele barulho ecoa pela sala, e faz meu coração acelerar. Ele 

olha para mim, olha novamente para o motorzinho e desliga. Diz: 

 — Não vou mentir. Você vai sentir muita dor. Provavelmente a maior dor que já 

sentiu em toda a sua vida. Não terá anestesia nem nada parecido, será apenas dor pura e 

simples. 

 Arregalo os olhos. Ele se aproxima e continua: 

 — Eu sempre faço isso com um paciente que marca para o último horário. Assim 

não há ninguém na recepção, e minha secretária já terá ido embora. Assim podemos ficar 

aqui a noite toda, sem pressa. 

 Tento forçar os braços. Inútil. Ele conseguiu me amarrar de um jeito que não há 

como mover um único centímetro. Estou como se fosse um boneco, pronto para sofrer 

todo tipo de trauma. 

 Sua voz continua chegando, enquanto ele arruma os instrumentos um a um ao meu 

lado: 

 — Não se preocupe que você não vai morrer. Não lhe causarei qualquer seqüela 

que não seja a psicológica. Sim, provavelmente você vai ter traumas profundos após esta 

noite. Toda vez que ouvir a palavra dentista, ou qualquer coisa que te lembre de hoje, você 

vai ter uma convulsão, ou talvez se urine. Mas fisicamente sairá intacto, com a boca nova. 

Apenas o processo será extremamente doloroso. 

 Eu tento gritar, mas não consigo fazer muito mais que um gemido estranho, que 

expele gotículas de saliva pelo ar. Ele continua: 

 — Eu irei iniciar arrancando um de seus molares. Mas não irei apenas arrancar. Isso 

seria fácil. Eu irei brincar com ele. Eu vou pegar meu motorzinho e colocar em cima dele, 

deixar furar sem pressa. Você vai sentir muita dor, sem dúvida. Mas esta é a parte fácil. A 

parte difícil vem após alguns minutos, quando a broca atinge o nervo. Já fez tratamento de 

canal? Se já fez, sabe como é doloroso quando isso acontece. 
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 Ele me encara. Posso ver o brilho naqueles olhos escuros. Sua pose e sua fala são 

calmas, mas seu olhar é de um adolescente excitado prestes a ter sua primeira noite de 

sexo. 

 — Bem, te garanto que uma broca girando a mais de quatrocentos mil vezes por 

minuto bem em cima do seu nervo é uma dor fora do normal. Mas não tenhamos pressa. 

Eu deixarei o motor ali, girando, enquanto aos poucos dilacera seus nervos. Com sorte em 

menos de dez minutos você já não terá mais nervo. Mas já tive pacientes que ficaram aí 

por quase meia hora. Neste momento, se não se agüentar e urinar ou defecar eu 

entenderei e não ficarei nervoso, pois a dor é muito forte. 

 O motor volta a girar. Só por dois segundos, como se ele quisesse tornar aquela fala 

mais tenebrosa com um efeito sonoro. 

 — Mas não acabarei aí. Eu continuarei com o motor, até seu dente desaparecer. 

Sim, não é o método adequado para se arrancar um dente. É muito mais fácil apenas 

cortar a raiz e puxar. Mas eu preciso provocar dor, e ficar com o motor uma hora em cima 

do seu dente, vendo seus nervos se destruírem e a gengiva sangrando, imaginando as 

dores insuportáveis, me acalmam. 

 Eu percebo que minha calça está molhada. Não precisou nem iniciar o 

procedimento. 

 — Depois que o dente sumir eu irei colocar um pino na gengiva. Um pino a espera 

de uma prótese. O procedimento é feito com uma espécie de furadeira. Já colocou uma 

prateleira na parede? Fez um furo com uma furadeira, depois colocou a bucha e um 

parafuso? O procedimento é parecido, mas ao invés da parede teremos a sua gengiva. 

Muito mais belo e profissional, devo dizer. E também irei espirrar bastante água gelada nos 

ferimentos, além de garantir a limpeza ela provoca um arrepio doentio, que irá doer até nos 

seus ossos. 

 Ele coloca óculos protetores, antes de continuar: 

 — Após este procedimento, irei limpar seus dentes. Irei usar minha espátula sonda, 

que é este ganchinho que usamos para cutucar os dentes. Irei passá-la entre todos os 

seus dentes, e claro, irei cutucar até achar sua gengiva. Irei cutucá-las, tentando arrancar 

um pequeno pedaço, o suficiente para lhe provocar uma dor terrível, mas nada que vá lhe 

causar danos permanentes. Em dois ou três dias você poderá comer normalmente. 
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 Ele mostra o instrumento, passando bem na frente dos meus olhos. Começo a 

verter lágrimas. E meu algoz não parece dar qualquer atenção ao fato. 

 — Após tudo isso, você estará livre para ir embora. Devemos ter aí umas duas, três 

ou, se dermos sorte, quatro horas de diversão. Mas já adianto, não tente me procurar 

depois disso. Se você voltar a aparecer na minha frente, tentando me causar qualquer 

transtorno, eu não apenas lhe prometo outra sessão angustiante, como também irei trazer 

outra pessoa querida sua. Filho, esposa ou ainda uma avó velhinha e doente, não sei. E 

não prometo que a boca deles continuarão funcionando. Está me entendendo? 

 Não consigo responder, mas não preciso. Meu olhar de desespero deve ser a 

resposta necessária. Ele continua: 

 — Não adianta ir à polícia. Irei negar ter te amarrado. Estas tiras não deixam 

marcas. E sobre seu dente, não estarei fazendo nenhum procedimento que não exista de 

verdade. Você não terá provas que eu te machuquei. E além do mais, quem não sofre um 

pouquinho no dentista? 

 Finalmente ele dá uma risada. Não apenas uma risada, uma gargalhada, que ecoa 

por toda a sala e faz minha barriga congelar. Começo a respirar mais forte, tento em vão 

puxar minhas mãos e pernas, mas tudo é inútil. Completamente indefeso observo ele 

pegar o motorzinho, ligar e deixar aquele som preencher o ambiente. 

 E, sem poder fazer nada, assisto ele aproximar o instrumento na minha boca, sem 

que eu consiga fechá-la. 

 Até o motor chegar ao meu dente. 

 E começar a dor. 
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ntrei na cabana desembestado e fechei a porta com força. Meu coração 

subia pela boca. Não sabia mais o que fazer. Havia me perdido do grupo 

no meio da nevasca, graças àquele homem, ou seja lá o que fosse. Ele 

apareceu para mim pela primeira vez como um fogo fátuo, aparentemente despretensioso 

e amistoso. Mas pouco a pouco ele foi revelando suas garras, me perseguindo para onde 

quer que eu fosse. Era uma figura obscura, que parecia usar um fraque. Havia marcas em 

seu corpo, ferimentos. Eram como cortes e atravessavam suas costelas e peito. Seu rosto 

era pálido como a Lua e indistinguível. Tudo que eu conseguia fitando-o por mais tempo 

era terror puro e simples. Havia algo naquela cara, uma malícia grotesca, um ódio 

profundo e arrebatador. Por que tanto ódio? O que ele queria comigo? 

 Me encostei num balcão no canto da cabana. Tentava tomar um pouco de ar para 

clarear os pensamentos. Então algo me chamou a atenção na janela oposta a mim. Um 

reflexo… da Lua? Não, parecia mais um… rosto? Então entrei em pânico. Era o rosto dele! 

E eu podia ver seu fraque e tudo! Só que agora o fantasma me contemplava com um ar um 

tanto ao quanto zombeteiro. Senti uma pontada no coração e fechei os olhos, não podia 

ver aquilo. Tateei minha cintura, encontrando o coldre da pistola, que puxei e me preparei 

para o pior. Então batidas fortes acertaram a porta, como se quisessem demoli-la. Meu 

coração gelou e eu apontei a pistola para o barulho. 

 A porta não resistiu muito e caiu no chão de forma violenta. Um vulto todo 

encasacado surgiu, só conseguia ver o brilho monstruoso de seus olhos. O que era agora? 

O fantasma de um camarada? Preparei-me para disparar a arma, quando o vulto falou: 

 “Ei, pare! O que está fazendo, Vladimir? Está louco? Por que se afastou do 

esquadrão?” 

 Respirei fundo e soltei o ar em alívio. Era um de meus camaradas. Olhei para a 

janela, havia apenas um reflexo e nada mais. Estaria eu ficando louco? 

 “Eu vi uma c-coisa… uma coisa m-me perseguiu!” - balbuciei debilmente. 

 “Uma coisa? Que coisa?” 

 “Um f-fantasma...” 

 Meu camarada, que eu já identificara como o Viktor, coçou o queixo. E então xingou. 

 “Então está louco mesmo, perdeu a cabeça. Eu sei que a guerra é dura, camarada, 

mas temos de nos manter sãos de qualquer forma. Pela Pátria Mãe!” 

E 
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 “Eu juro, Viktor! Eu juro que estou sendo perseguido por uma criatura maléfica do 

além. Um demônio? Um nazista morto? Não sei dizer. Porém é aterrador!” 

 “Deixe de conversa mole e vamos. Precisamos chegar até Nirnovo até o 

amanhecer. Aliás, onde está seu rifle?” 

 “Perdi pelo caminho. O melhor seria você me deixar morrer aqui. Só vou causar 

problemas.” 

 “Não seja tolo, camarada! Não deixamos ninguém para trás!” 

 E assim Viktor me puxou pelo braço e me forçou a enfrentar a nevasca novamente. 

Teríamos um longo caminho pela frente. Não conseguia deixar de ficar assustado. Para 

qualquer lugar que eu olhava, já esperava ver aquela figura macabra espreitando. A cada 

milímetro que eu mudava minha visão, já sentia o pânico de avistar o fantasma novamente. 

Assim segurei o braço de Viktor e fechei meus olhos. Então eu senti um frio na espinha e 

apertei a pistola com força. Um sussurro veio com o vento: “Vladimir, você é o escolhido...” 

 “Escolhido de que?!” - gritei a plenos pulmões. 

 Viktor parou e me pegou pelo capuz. 

 “Que está fazendo? Chamando a atenção do inimigo?” 

 “N-não.” 

 “Então pare de gritar!” 

 Ele me soltou e seguiu em frente. Após alguns minutos, ouvimos movimentações 

para o oeste e, de repente, tiros começaram a estalar por perto. Viktor começou a disparar 

seu rifle enquanto gritava: “Pela Pátria Mãe! Por Stalin!” Eu abri o olho para atirar e, 

cobrindo um alemão estava a criatura. Gritei de terror e disparei contra ela, matando o 

nazista. O fantasma então começou a se aproximar e eu saí correndo, abandonando Viktor 

à sua sorte. Corri e corri, até alcançar um bosque de grandes árvores. 

 Para onde eu olhava eu via o maldito, como uma mancha de sol nas minhas vistas. 

Ele estava cada vez mais próximo e parecia emitir um brilho pálido de sua face 

gradualmente mais forte. Estava paulatinamente mais semelhante a algo radioativo e 

também mais e mais grotesco. Sua pele começou a ficar cheia de cracas, eu podia ver 

vermes pululando em seu rosto que, por sua vez, ficava pouco a pouco mais nítido. Ele 

tinha bigodes enrolados na ponta, dentes podres amarelados, olhos azuis injetados de 

sangue e um nariz carcomido, semelhante ao de uma caveira. Comecei a ter ânsia de 

vômito e acabei vomitando quando alcancei um lago. 
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 A neve caía mais fraca agora e eu não via mais o fantasma. Caí ajoelhado na 

margem do lago e então ouvi os sussurros ao vento novamente: 

 “Você é o escolhido. O novo escolhido. Você será o ávido protetor de Nanushka, a 

Rainha do Lago. Regozije-se! Sua vida de mortal está para trás.” 

 “Mas o que?!” - exclamei, perdido. 

 Pude ver uma figura horrível sair do lago flutuando lentamente. Uma luz amarelada 

saía de seu corpo escamoso e nojento. Suas pernas eram nadadeiras de peixe, seus 

ombros e braços, cobertos por um mineral marrom e pontiagudo. Seus seios eram fartos, 

porém não tinham mamilos. A pele toda parecia coberta por uma gosma grudenta. O rosto 

era aterrador. Olhos brancos vítreos, que pareciam enxergar até sua alma. As maçãs do 

rosto eram protuberantes e cobertas também pelo estranho minério. Seus lábios eram 

largos e carnudos, com dentes afiados por trás. Sua cor era um cinza mórbido como o tom 

de pele de um zumbi. Ela tinha cabelos longos e loiros que mais pareciam um ser vivo, 

pois as mechas se moviam como tentáculos. Em sua mão direita trazia uma espada e, na 

esquerda, uma balança – ambas douradas. Logo pude perceber que eu fitava a Rainha do 

Lago em toda a sua glória. Isso não impediu que um calafrio percorresse minha gélida 

espinha. Era uma visão e tanto e eu devo admitir que quase desfaleci. 

 Então uma raiz de uma árvore próxima saiu do chão e penetrou minhas costas com 

violência, saindo pelo outro lado e destruindo todos meus órgãos internos. Morri quase que 

na hora. 

 Por um momento tudo ficou negro e silencioso. Então foi enclareando e eu pude ver 

cinco nazistas invadindo o bosque. De repente eu voava. Olhei para o meu corpo e ele era 

etéreo. Senti um ódio terrível em relação aqueles soldados. Como nazistas ousavam 

trespassar o reino da Rainha do Lago? Vermes! Desci com velocidade e ataquei com um 

braço a cabeça de um deles, minhas unhas pareceram garras e decapitaram o homem. Os 

outros começaram a gritar e a atirar, no entanto as balas atravessavam meu corpo sem 

nada causar. Com ódio, estripei cada um deles, arrancando também seus corações. Havia 

tempo que não me sentia tão bem. Estava alegre por servir minha senhora e por destruir 

alguns nazistas com facilidade. 

 E assim minha vida seguiu por dois séculos. Sempre assombrando ou matando 

invasores. Preservando sempre o bosque e o lago, mesmo frente às invasões de 

megacorporações. A região logo ficou conhecida como amaldiçoada e poucos passaram a 

se aventurar por lá. Acho que fiz um ótimo trabalho. A senhora diz que já vou ser liberado 
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de meu posto de guardião. O próximo está a vir e eu tenho de encontrá-lo. É minha última 

tarefa e então minha alma será livre para partir para o outro mundo. Não sei se estou feliz 

ou triste, para falar a verdade. Tomei gosto pelo trabalho. Causar pavor nos outros tem 

seus atrativos. Entretanto, ficar sempre no mesmo lugar é realmente entediante. Quem 

sabe o que me espera no além? Espero que não o inferno. Ha! Ha! Ha! 
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duardo fechou a porta por detrás de si e encostou-se. No interior do 

apartamento nada mais havia do que silêncio. Respirou fundo. “Paz, por 

fim” pensou e permitiu-se estar no conforto do corredor de entrada, 

perscrutando tudo à sua volta – os móveis intatos, as paredes pintadas a branco, 

imaculadas e harmoniosas, a porta que dava entrada para a cozinha. Foi então que algo 

não lhe pareceu bem. De olhos semicerrados observou que a janela da cozinha, 

posicionada por cima dos balcões de mármore, encontrava-se ligeiramente aberta. Pela 

fresta entrava uma refrescante brisa, típica de uma tarde de outono. Eduardo sentiu o 

coração enregelar-se. Exercitou a memória, refez mentalmente os passos, mas a particular 

recordação de abrir a janela naquela manhã continuava ausente. “Deve ser apenas 

impressão” convenceu-se a concluir e, dirigindo-se para a cozinha, fechou-a e certificou-se 

que ficava agora devidamente trancada. Foram necessários meros segundos para 

discernir no ar uma essência que representava para ele familiaridade e absoluto terror. 

Pertencia, sem sombra de dúvida, a Mónica. Largos tinham sido os anos de convívio, 

marcados pelo aroma agridoce característico da ex-mulher. Porém, como podia ser? 

Mónica encontrava-se agora internada num hospital psiquiátrico. Eduardo tentou banir as 

recordações e toda a amargura por elas trazida, mas o esforço foi em vão. Como é que 

algo tão belo podia ter acabado tão mal? A própria relação tinha sido agridoce, no mais 

explícito dos sentidos. A mulher descontraída e divertida que conheceu tinha gradualmente 

dado lugar a uma pessoa paranoica, ciumenta e, recordou com pesar, violenta. Nem o fim 

da relação tinha sido suficiente para amansar o comportamento de Mónica, pelo que o 

internamento num hospital psiquiátrico provou ser necessário. Hospital esse, recordou 

Eduardo, que dispunha de uma segurança quase impenetrável, anuladora de todo e 

qualquer receio. Com um encolher de ombros, dissipou fantasmas do passado e seguiu 

com o seu dia. 

Uma vez terminado o almoço, ligou a televisão enquanto despencava em cima do 

sofá. A saída antecipada do trabalho permitiu-lhe ter todo o resto da tarde ao seu dispor, e 

fazia questão de aproveitá-lo. O programa rumava para o fim quando foi interrompido pela 

transmissão de notícias de última hora. Eduardo assistiu, impotente mas com uma 

crescente ansiedade, à mensagem do apresentador, que afirmou ter sido confirmada a 

fuga de dois pacientes do hospital psiquiátrico mais próximo naquela mesma manhã. 

Disponibilizaram de seguida os retratos dos dois indivíduos em questão e Eduardo sentiu o 

E 
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seu mundo desmoronar ao ver a face da antiga companheira. O ritmo cardíaco começava 

a acelerar. A cabeça estava cada vez mais pesada. No fundo, como que longínqua, a voz 

do apresentador repetia avisos de segurança e apelava aos espectadores que estivessem 

atentos e, ainda mais importante, que mantivessem a distância. Ambos os fugitivos eram 

imprevisíveis e perigosos. Desligou a televisão ainda meio atordoado, mas as palavras 

ecoavam ainda na sua mente. Sem dar por isso, Eduardo começou a repeti-las como se 

fossem uma cantiga. Pouco a pouco, a voz falhou e o som, primeiro intermitente, logo 

deixou de existir. O silêncio fez-se novamente sentir, imponente e quase sufocante. Foi 

então que se ouviu, vindo da casa de banho ao fundo do corredor, o leve entoar de uma 

canção. Quase impercetível, dir-se-ia inexistente. Porém, para este particular ouvinte o 

efeito produzido foi de um terror imensurável. Eduardo abafou com todas as forças o berro 

que começava a formar na garganta. A voz era de Mónica. 

Movido mais por loucura do que por coragem, Eduardo ergueu-se de uma só vez e 

dirigiu-se ao corredor. Ali deixou-se ficar, atento a qualquer indício acusatório. O entoar 

tinha agora cessado. Notou a porta entreaberta da casa de banho e a ela dirigiu-se com 

passos vagarosos. Pousou uma mão tremelicante sobre a superfície gélida da maçaneta, 

que pareceu transmitir-lhe ondas de choque por todo o corpo. Respirou fundo e puxou com 

autoridade a porta. Diante dos seus olhos, a divisão permanecia intata, salvo uma única 

coisa – a cortina da banheira, que tinha deixado recolhida pela manhã, estava puxada em 

toda a sua extensão. Eduardo fitou o cortinado durante segundos, minutos, incerto, 

paralisado pelo medo. Julgou poder discernir as silhuetas daquilo que se encontrava oculto 

pelo tecido. Entre estas, a de um corpo humano cuja familiaridade não permitia incertezas. 

Ela estava ali. 

Tomado de rompante pela adrenalina, caminhou em frente e puxou a cortina de uma 

só vez. Esta desprendeu-se dos aros de suporte e tombou sobre os braços de Eduardo, 

revelando uma banheira vazia. Ela não estava ali. Atónito, Eduardo permaneceu com o 

tecido nas mãos, a sua única teoria agora refutada. Antes que pudesse sequer agir, um 

ruído capturou a sua atenção e fê-lo olhar para a porta. Num primeiro momento, a 

aparência de Mónica assemelhou-a a um fantasma. Um mero produto da sua imaginação. 

Mas Eduardo sabia que de tal não se tratava. O olhar tresloucado, o esgar que denotava 

apenas ódio, a faca que brandia numa das mãos provavam a sua sólida existência. 

Eduardo tentou falar, mas as cordas vocais falharam. Observou, incrédulo, a expressão na 

face da antiga mulher dar lugar a um semblante de sorriso, ou pelo menos uma imitação 
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doentia. Apercebeu-se então que já não estava na presença da ex-mulher, mas sim da 

paciente lunática de que tinha ouvido falar. Mónica deu um passo em frente. Eduardo por 

fim berrou. 

Quando abriu os olhos, deu por si ainda recostado no sofá. A televisão exibia um 

qualquer programa de cultura geral. Olhou para o relógio e constatou que passava já das 

cinco da tarde. Tinha sido tudo um pesadelo. Aterrorizador, mas apenas fruto do seu 

subconsciente, sem dúvida afetado pelos últimos acontecimentos. Levou as mãos à 

cabeça e logo apercebeu-se do cabelo encharcado de suor. A própria camisa, 

normalmente larga, agora colava-se-lhe ao torso. Ia levantar-se quando sentiu de repente 

uma mão pousar sobre o seu ombro. “Amor…” sussurrou a voz áspera de Mónica. Não 

houve tempo para berros desta vez. 
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u sinto um toque no meu ombro. 

Imediatamente me viro, mas é por puro instinto. Não há nada para ver. 

Está tudo escuro, um breu total. 

Mas eu sinto o toque no meu ombro. 

Corro, mesmo sem saber para onde. Corro para frente, sem olhar para trás. 

Após correr muito, paro. E finalmente olho para trás. 

E finalmente eu vejo algo entre a penumbra, uma silhueta estranha, que parece 

debochar do meu medo. Vejo seus olhos brancos, enormes, e seu sorriso cheio de dentes. 

Apenas vejo, não sei o que ele quer, ou mesmo se quer alguma coisa além de mostrar que 

pode me causar medo. 

E então, quando me dou conta, estou acordada. 

Meu coração está acelerado, estou suando. Minha respiração ainda está ofegante, 

típica de quando tenho estes sonhos ruins. 

O quarto está escuro. Muito mais do que o pesadelo. Mas ao menos sei que estou 

em um local seguro e conhecido. 

Apalpo a cama, até sentir o corpo de Osvaldo. 

E sinto um alivio em saber que ele já chegou. Odeio dormir sozinha, e desde que ele 

começou a pegar o terceiro turno, chegando em casa só de madrugada, comecei a ter 

estes pesadelos estranhos. Como se está criatura maldita soubesse que tenho medo de 

dormir sozinha. 

Tudo está em silêncio. Ouço apenas meu coração, que aos poucos deve voltar ao 

seu batimento normal de uma mulher de trinta anos de vida sedentária, e a respiração forte 

de Osvaldo, de alguém que trabalhou pesado até as duas ou três da madrugada. 

E estou apertada. 

Por um momento penso se devo sair da cama. Ali é meu local de proteção. Na cama 

eu sei que nada me atinge. Principalmente debaixo das cobertas. Não importa a criatura ou 

demônio que invada minha casa, debaixo da minha coberta eu sou intocável. 

E 
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Osvaldo dá uma respirada mais forte, um longo gemido. Fico em silêncio. A última 

coisa que quero é acordá-lo. Aos poucos tomo coragem e saio da minha base, rumo ao 

banheiro. Levanto nas pontas dos pés e caminho pelo quarto, tomando cuidado para não 

esbarrar nas botas de couro de trabalho do meu marido. Sempre esbarro nelas, e 

invariavelmente eu o acordo. 

Mas não esta noite. 

Vou devagar, mordendo os lábios, e logo estou no corredor. Dou uma parada e olho 

para a cama, mesmo sem poder ver nada naquela escuridão. Meus batimentos ainda 

estão acelerados, mas ouço a respiração pesada de Osvaldo, indicando que ele ainda está 

dormindo. 

Gostaria de ter uma suíte, para não precisar sair do conforto do meu aposento. 

Parece que quanto mais longe da cama mais desprotegida eu estou. No corredor me sinto 

quase nua em um beco escuro no centro da cidade, cercada por ratos e bandidos. 

Chego ao banheiro, fecho a porta e giro a chave. 

Volto a me sentir segura. 

Sento no vaso e logo o barulho de água caindo sobrepõe a minha respiração ou 

batimentos cardíacos, que por alguma razão insistem em se manter acelerados. 

Alguma coisa não está certa. 

Não sei ainda o que é, mas meu corpo sabe. Meus pelos estão arrepiados, como 

quando eu vejo uma batata gigante saindo de trás do armário. 

O suor continua escorrendo, gelado, do mesmo jeito de quando acho que estou 

sendo seguida andando a noite pela avenida. 

Meu coração continua acelerado. 

Olho para os lados, vendo apenas o azulejo azul com estampas coloridas que 

forram o banheiro. Mas por alguma razão sinto que não estou segura. 

O suor aumenta. Os batimentos aumentam. Sinto o peito ficando apertado, quase a 

ponto de implodir. 

Fecho os olhos. 
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Inspiro o mais forte que consigo. Prendo o ar, até sentir os pulmões começarem a 

arder. Neste tempo não penso em nada, apenas sinto o ar preso querendo achar seu 

caminho de volta para fora. 

Solto o ar aos poucos. 

Não sinto nada, não ouço nada. 

Mas, mesmo de olhos fechados, eu vejo. 

Lá está, na penumbra, aquela silhueta estranha, sorrindo com os dentes 

escancarados e os olhos abertos, enormes. 

E rindo. 

Abro os olhos. 

Levando e vou até a cuba. Lavo o rosto com água gelada. Levanto o rosto com 

medo de encarar o espelho. Em todo filme de terror, é neste momento em que ela ver meu 

reflexo eu me deparo com algo sinistro atrás de mim. 

Mordo os lábios, prendo a respiração, como se qualquer uma destas atitudes 

fizessem coisas ruins não acontecerem. 

E sentindo meu corpo todo tremendo eu olho para o espelho. 

E vejo algo horrendo. 

Uma mulher de trinta anos, com olheiras, cabelos emaranhados, vertendo suor de 

seus poros e com a expressão de quem está sofrendo com pesadelos a várias noites 

seguidas e que por isso está em pânico. 

Solto a respiração, ao mesmo tempo em que deixo uma lágrima escorrer pelas 

minhas bochechas. Ela cai na cuba, e quase ouço o barulho. 

Hora de voltar para a cama. 

Novamente, na ponta dos pés, atravessando a escuridão do corredor e, 

posteriormente, do quarto. 

Não posso esbarrar nas botas, senão a queda é certa. 

Mas não esbarro. 
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Vou tateando na escuridão até encontrar minha cama. Continuo caminhando com 

todo o cuidado, como se o chão estivesse cheio de cobras venenosas dormindo, só 

esperando um alarme para atacar sua presa. 

Deito e me cubro. 

Não está uma noite fria, mas mesmo assim eu me cubro. 

Continuo com a respiração ofegante. Continuo suando frio. Continuo com o coração 

acelerado. 

Ouço a respiração forte ao meu lado, do meu companheiro, ainda imóvel, ainda em 

sono profundo. 

E ao meu lado, em cima do criado mudo, vejo o celular brilhando. Alguém está me 

ligando. 

Pego o aparelho, sem sair debaixo do cobertor, e vejo que é Osvaldo. Levo alguns 

segundos até entender o que é aquilo, e atendo. 

— Alô? – eu digo, com a voz falhando. 

— Oi bebê! – responde meu marido. 

— Osvaldo? 

— Desculpe bebê, estou ligando para avisar que o motor fundiu, por isso ainda não 

consegui chegar... 

Ele continua falando, mas as palavras não fazem mais sentido. Parece apenas um 

som de fundo, um eco distante e sem importância. Mas ali, na cama, embaixo do cobertor 

que me torna invulnerável, algo acontece. 

Eu sinto um toque no meu ombro. 
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rinta e um de outubro, noite das bruxas. Passava já da meia-noite quando 

cheguei, quase sem fôlego, à paragem e bastou vê-la vazia para concluir 

que toda a correria tinha sido em vão. O horário afixado informava que o 

autocarro tinha já feito o seu último percurso e só retomaria o serviço na manhã seguinte. 

Irritado e contrariado, servi-me da aplicação no telemóvel para pedir um uber que chegaria 

só dali a uns minutos. O vento não parava de soprar e eu começava a ter frio. Só queria 

voltar para casa. Sentei-me e cruzei os braços numa tentativa de me aconchegar. Os olhos 

começavam a pesar mas o barulho do vento não me deixava adormecer - um sopro agudo, 

quase um uivo. Por detrás da paragem, a vegetação esvoaçava para cá e para lá, as suas 

sombras projetando no asfalto formas desfiguradas, fantasmagóricas. Não se avistava uma 

única pessoa. A noite era das bruxas. 

Tentava manter-me acordado quando avistei, do canto do olho, a luz emitida pelos 

faróis do carro que vinha naquela direção. Assumi com alívio que era o uber, mas a 

matrícula indicava o contrário. O carro foi desacelerando até que parou por completo à 

minha frente. Arrepiei-me e senti o coração bater mais depressa. O vidro desceu e revelou 

um senhor já com certa idade a olhar fixamente para mim. De bigode grisalho e farfalhudo 

e boné na cabeça, o homem moveu os lábios mas não o consegui ouvir. O vento agora 

uivava mais alto. Apercebendo-se, o senhor gesticulou para que eu me aproximasse. 

Quando o fiz, este perguntou-me “Olha lá amigo, tu não és o Luís, filho do Bernardo? 

Queres uma boleia?”. Durante instantes, o único som entre nós era aquele produzido pelo 

vento. Encarei-o e consegui discernir no seu rosto uma expressão de incerteza. “Sou sim” 

limitei-me a responder. “E adorava uma boleia” acrescentei, esboçando um sorriso 

enquanto manejava a porta de modo a destrancá-la. O senhor pareceu por momentos ficar 

petrificado. No seu rosto pude ver a incerteza dar lugar a um pânico total. Pressionando 

imediatamente o botão que trancava todas as portas do veículo, apenas teve tempo de 

balbuciar “Peço desculpa, foi engano” antes de arrancar a toda a velocidade e desaparecer 

estrada fora. Ali deixei-me ficar, seguindo-o com os olhos. O vento já não uivava quando o 

uber apareceu. O esboço de sorriso permaneceu nos meus lábios ao longo de toda a 

viagem. O motorista não reciprocou. 

Uma vez em casa, rumei ao sótão. Sob a luz débil, que acentuava todos os cortes e 

dilacerações feitas, o Luís continuava preso e amordaçado. A sua figura deformada 

T 
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lembrou-me as sombras projetadas no asfalto. Ao dar pela minha presença, ergueu os 

olhos de forma a me encarar. Vi-o ser tomado por uma mistura de raiva e medo quando 

reconheceu, em mim, o rosto que uma vez fora seu. Tentou gritar, mas a mordaça não 

permitiu. Apaguei a luz do sótão e deixei-o novamente só. Ainda ouvia o som dos berros e 

choro abafado enquanto rodava a chave. Um último olhar minucioso ao espelho foi o 

suficiente para concluir que logo tudo estaria completo. Sorri e quase parecia convincente. 

Naquela noite, tive novamente o mesmo sonho. Nele, sou humano. 
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