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INTRODUÇÃO 

 

Apaixonado por poemas e por histórias clássicas do terror gótico, autor que 

revolucionou o gênero dos contos de terror, com elementos fantásticos e de 

ficção científica, criador de O Chamado de Cthulhu e de um dos artefatos 

mais incríveis já criados numa história, o Necronomicon, um livro fictício de 

invocação de demônios. Agora faz parte da nossa coleção de e-books, sendo 

o primeiro "O Legado de Edgar Allan Poe". Autores talentosos e com seus 

incríveis contos e poemas estão nas páginas deste e-book, seguindo o legado 

do mestre Lovecraft. 

 

"A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o mais antigo 

e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido." 

— H.P. Lovecraft 

 

Tenha uma ótima leitura! 

 

Ademir Pascale - Escritor e Editor 

www.edgarallanpoe.com.br 

www.revistaconexaoliteratura.com.br 
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A sombra fugidia 

Me atormenta noite e dia 

Nela minha lâmina se afia 

E o destino que me encara desafia 

Toca a morte pálida e sombria 

Ela revela a dor que dentre os dentes rangia 

Em memórias do Umbral de sangue embebida 

O sucumbir inocente, que diante de mim se debatia 

Descansa em paz, alma maldita! 

E desde já, sempre pontual, invoca o mal, que assola ao meio-dia. 
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o longe, eu podia discernir, em meio à névoa, apenas a ponta do 

telhado escurecido. 

Caminhava lentamente, por causa da chuva fina, que embaçava os 

óculos, e tomava cuidado com as poças de água, que se formaram ao 

longo da trilha estreita e esburacada, cercada de mato de ambos os lados. 

 Por um momento, parei para recuperar o fôlego, pois andava havia não sei quantas 

horas, quando resolvi, finalmente, pôr em prática o meu plano. Aliás, este consistia em 

tomar coragem e constatar se, o que alguns habitantes do vilarejo diziam, poderia se tratar 

de uma verdade inabalável ou tudo não passava de comentários que, por vezes, 

descambavam em acusações sem sentido ou mal-entendidos estressantes e incômodos. 

 Os mais velhos comentavam, após muita insistência por parte do ouvinte, que 

aquela velha igreja em cima do morro, esquecida por Deus e por todos os habitantes do 

lugar, era habitada por alguma coisa que eles se recusavam, mesmo diante do convite 

para mais bebidas, nomear. 

 E eu, claro, sem muito o que fazer na época, resolvi me lançar a esse, digamos, 

desafio, e provar para eles do vilarejo que as histórias contadas à boca pequena 

configuravam uma imensa asneira. Como eu havia perdido meus pais quando eu era mais 

jovem e vivia de favores na vila, executando tarefas humildes e revoltantes, não tinha 

muito a perder, se realmente as histórias fossem verdadeiras. 

 Caso não passassem de balela, eu até poderia posar como herói e quem sabe 

conquistar alguma pretendente. Que doce ilusão! Quem se aventuraria em querer namorar 

— ou mesmo se casar — com um... desbravador do sobrenatural? O máximo que poderia 

acontecer era receber uns tapinhas nas costas e tomar uns drinques por conta do Silva, o 

cara da taverna, onde ouvi pela primeira vez a história da coisa que habitava a igreja. 

 Essas divagações foram bruscamente interrompidas quando ouvi alguns passos 

apressados atrás de mim, no meio do matagal, quase ao cair da tarde. 

 — Quem está aí? — gritei. 

 Os passos automaticamente cessaram. 

A 
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 Escondi-me atrás de uma árvore, a fim de surpreender quem quer que fosse. 

 Não demorou e vi aparecer uma figura encurvada, com um enorme capuz 

escondendo sua fisionomia. 

 Surpreendi-a, apontando um revólver. 

 — Pare, estou armado, o que você quer? 

 Lentamente, a figura se virou, tirou o capuz e fui eu quem levou um enorme susto. 

 — Christie, o que está fazendo aqui?! Por acaso, está me seguindo? 

 — Não, Clodoaldo, vim apenas entregar esta cesta a minha avó. 

 Pensei que ela estivesse brincando, quando reparei numa cesta a seus pés. 

 — Fala sério! Você tem avó que mora por aqui? 

 — Sim, perto da igreja, e vim lhe entregar alguns bolinhos que eu mesma fiz. Veja 

você como eles ficaram com um aspecto saboroso. Acredito que a vovó vai adorar. 

 Aproximei-me da cesta e em seguida não vi mais nada. 

 Acordei horas depois. Estava completamente amarrado em cima do que parecia um 

altar. 

 — Christie, onde está você? 

 Da obscuridade, distingui o rosto sombrio dela. 

 — Você como desbravador do sobrenatural não passa de um panaca. 

 — Não estou entendendo. Por que estou amarrado? Como eu cheguei até aqui? 

 — Você faz muitas perguntas, Clodoaldo. Você acha que iria mesmo descobrir o 

segredo da velha igreja? Muitos tentaram e acabaram, digamos, pior do que você. 

 — Bem, presumo que eu vá morrer, poderia então contar qual é o segredo? 

Prometo que vou levá-lo para o túmulo — esbocei um sorriso nervoso, quase de deboche. 
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 — Clodoaldo, infelizmente você não irá sair daqui com vida. O segredo deve 

continuar assombrando o vilarejo e todos que tiveram a ideia “genial” — ela fez aspas com 

os dedos — de vir fuçar esses domínios. 

 — Quer dizer que existe mesmo alguma entidade aqui? 

 — Clodoaldo, você verá com seus próprios olhos. 

 — Por que você, Christie? O que você ganha com isso? Tudo bem que nunca fomos 

amigos, mas não é por isso que você vai me matar, certo? 

 — É verdade. Exatamente porque nos conhecemos, vou te dar uma opção: vou 

afrouxar antes as cordas de suas mãos e deixar o seu revólver perto de você. 

 — Que garota bondosa é você. 

 — Assim que você for capaz de pegar a arma, estarei longe. 

 — É só eu conseguir me livrar das cordas que prendem os meus pés que eu te 

alcanço, sua miserável. 

 — Aí é que você se engana, Clodoaldo. Como te disse, te dei uma opção. Assim 

que conseguir pegar o revólver, a coisa que habita esse lugar vai surgir. Você poderá 

atirar, o que não vai ajudar em nada, ou dar um tiro em sua própria cabeça. Aliás, 

Clodoaldo, você só tem uma bala no tambor. 

 — Por quê, Christie? Podemos esquecer esse mal-entendido e... 

 Ouvi um ruído. Vinha dos fundos da sacristia. 

 — Bem, Clodoaldo, os antigos dizem que quando anoitece a coisa costuma andar 

pela igreja, farejar possíveis intrusos. Não chegou a ouvir isso? Ah, já sei, você não 

acreditou, não é mesmo? 

 Não disse nada. Tentava desesperadamente me livrar das cordas, mas era 

humanamente impossível. Engoli um choro de desespero, de impotência. 

 — Adeus, Clodoaldo. 

 — Eu te vejo no inferno, desgraçada! 
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 Assim que ela saiu, o barulho se tornou mais forte, mais urgente. A escuridão 

envolvia tudo. 

 Por um momento, não ouvi mais nada. Silêncio. Não saberia precisar quanto tempo 

durou. 

 De repente, senti um odor repugnante. Os passos voltaram e algo enorme, mais 

negro do que a escuridão, ficou me encarando, só pude notar aqueles olhos vermelhos, 

famintos. 

 Christie sorriu, ao ouvir o tiro, que ecoou pela floresta. 
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Entre as múltiplas faces, dessas metades das quais me componho. 

Parte de mim é caos, parte de mim é medonho. 

Me perco no profundo raso da existência em que me decomponho. 

Sou a melodia da marcha fúnebre que aos ouvidos provoca incômodo. 

Sou o crânio de teu enfeite póstumo, que jaz em leito enfadonho. 

Existência breve e mais breve ainda o temperamento tristonho. 

Que me arrastou ao ponto em que me encontro. 

E aterroriza em mim o pesadelo disfarçado de sonho. 
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epois de inúmeras decepções e já na casa dos trinta e poucos anos, 

Felícia se rendeu àquele que parecia ser o seu destino: permanecer 

solteira e criar gatos. Ela tinha uma propensão ao exagero, por isso não 

adotou um, mas sete gatos. Todos com nomes, caminhas, petiscos e outros mimos. Ela os 

abraçava, apertava, alisava, dizia palavrinhas meigas e simulava vozinhas, como se os 

gatos respondessem. Obcecada, Felícia não percebia o quanto aqueles gatos, animais 

livres por natureza, odiavam esse excesso de carinho, principalmente a mania que ela 

tinha de roçar o nariz em seus focinhos, enquanto fazia a tal vozinha. Mesmo tendo 

ganhado alguns arranhões, ela continuou fazendo isso até que os gatos foram 

desaparecendo, um a um, restando apenas Man, um gato peludo, cinzento e de olhos 

amarelos que ela havia resgatado da rua, no dia em que o atropelou. Acontece que ela se 

distraiu ao flagrar seu ex-namorado andando na calçada de braços dados com outra 

mulher e não viu o gato atravessando a rua.   

 A maneira trágica pela qual Man surgiu na vida de Felícia, fez dele o seu favorito. 

No início, chamava-o simplesmente de “Manco”, devido a deficiência numa das patas 

traseiras, que ficou como sequela do atropelamento. Com o tempo, à medida que o amor 

da dona pelo bichano ia crescendo, seu nome ia diminuindo e “Manco” virou “Man”. As 

condições físicas do gato contribuíram para a sua permanência ao lado de Felícia e, se a 

sua agilidade não estivesse prejudicada, certamente teria seguido o mesmo caminho que 

os demais.   

Felícia estava inconformada com o sumiço dos animais e foi logo metendo na 

cabeça que algum vizinho os estava roubando, ou pior, alguém estava matando os seus 

gatos. Foi aí que ela encontrou Dona Providência na fila do açougue. Ela contou-lhe do 

ocorrido, inclusive de sua desconfiança sobre a possível existência de um matador de 

gatos nas redondezas. Dona Providência, viúva misteriosa e com ar de sabichona, ouviu 

pacientemente o que Felícia dizia e depois falou: 

— Olha, eu se fosse você, desistia de criar gatos por aqui. Você não sabe que o 

único lugar seguro para se criar gatos é Ulthar? 

— Ulthar? – perguntou Felícia, interessada. 

— Sim, saiba que em Ulthar, não se mata gatos. – disse Dona Providência de 

maneira enigmática. 

D 
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Alguns dias depois desse encontro, Felícia e Man desembarcavam em Ulthar. A 

chegada de Felícia à cidade não gerou entre os moradores mais do que indiferença, pois já 

estavam acostumados com a peregrinação constante de gateiros à região. Instalaram-se 

numa casa simples, porém confortável e Felícia transbordava de alegria, pois tinha a 

certeza de que ali seriam felizes juntos, ela e o seu Man. Mas o gato não tinha tanta 

certeza assim, ouvia entediado tudo o que sua dona dizia, suspirava e olhava para a porta 

pensativo. Quando sua dona lhe dava uma folga, ele gostava de subir no encosto do sofá e 

observar a rua através do vidro da janela. Os gatos de Ulthar se aproximavam da janela e, 

por meio de pequenos miados e ronronadas, eles pareciam estabelecer com Man uma 

estranha comunicação. Os dias passavam lentamente e, entre abraços, apertos e 

esfregões, Man esperava por uma chance de fuga. 

Uma noite, Felícia abriu a porta para colocar o lixo para fora e deu de cara com um 

gato branco, que surgiu como um fantasma, ronronando e roçando em sua perna. Ela não 

resistiu, se abaixou para acariciá-lo e, aproveitando-se da porta entreaberta, Man fugiu 

sem que Felícia percebesse. Em seguida o gato branco saiu em disparada, contrariando 

Felícia, que já estava pensando em aumentar a família.  

É impossível descrever o desespero de Felícia quando notou o sumiço de Man. Ela 

andou pelas ruas de Ulthar a procura do gato, bateu em todas as portas e nada. Nem sinal 

do animal. Três dias e três noites se passaram e Felícia permanecia sentada em sua 

poltrona, entristecida, olhando para a porta entreaberta, na esperança de que Man 

retornasse. Até que ele surgiu, com seu pelo todo eriçado, pulou no colo de sua dona que 

o abraçou, apertou, roçou o nariz em seu focinho e fez, como de costume, aquela vozinha. 

Mas, quando Felícia o encarou, notou algo de diferente em seus olhos. Depois de 

perambular pelas ruas e telhados de Ulthar, interagindo com os gatos da cidade, Man 

voltou para casa completamente mudado. No lugar do tédio habitual, os olhos do animal 

agora estavam repletos de ódio. E então, antes que Felícia pudesse pensar em qualquer 

coisa, o gato mordeu o seu nariz, arrancando metade dele numa única bocada, enquanto 

cravava suas unhas nas bochechas da infeliz. Perplexa, Felícia não conseguia sequer 

gritar e, antes de ter os dois olhos rasgados por Man, ainda pode vê-lo mastigando e 

depois engolindo um pedaço do seu nariz.  
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epois que os corpos velhos foram destituídos do casebre insano da velha 

Ulthar, a solidão tomou como morada aquele lugar. Pelo menos, é o que 

os atrevidos e inibidos de medo dizem ao passar pela colina, onde os 

pedaços de estrutura ainda estão lá, para lembrar a arquitetura de um espaço em que o 

extraordinário passou por ali, na noite em que os gatos desapareceram dos seus 

ambientes domésticos e citadinos e voltaram sem paladar. 

Mas, Ulthar continua Ulthar. E mesmo passado século, a lei insólita de que não se 

pode matar gato na pequena cidade lovecraftiana, banhada pelo rio Skai, atraiu a atenção 

dos transeuntes e moradores restantes dalí no dia 31 de outubro de 2020.  

Pelas circunstâncias atípicas desse ano, poucos, bem poucos, não insanos saiam 

de seus lares para passear ou se aventurar. Em Ulthar, até hoje, a crença de que grandes 

males e desgraças existem e que são vírus proliferantes e que podem ser transmitidos e 

fatais é aceito piamente por quem mora por lá. Isso levou a população de Ulthar a se isolar 

cada vez mais, exceto algumas janelas entreabertas que insistiam em se preocupar com o 

que se passavam entre as outras. Mas, tirando esses tímidos e escondidos olhares, a 

solidão também reinava até onde as pessoas estavam. 

Entretanto, tudo mudou outra vez, com a chegada de um estranho tatuado no rosto, 

às vésperas do dia do ocorrido. Devido à mascara facial e os óculos, não se via a definição 

real da pintura, entre as cores douradas e negras, que tomava a maior parte de seu rosto. 

Uns antigos moradores cochichavam entre si, que o andar do moço era familiar. Todavia, a 

batida do sino da igreja às seis da tarde, era então, o toque de recolhida para todos de 

Ulthar. As portas foram fechadas por lei do instinto, e a curiosidade se abriu para a noite 

que engatinhava já o começo...  

Pela madrugada, o vigia da rua seis, encontrou um novo companheiro. Um gato 

preto com um colar branco feito em seu peito, caolho, como se alguém estivesse acabado 

de arrancar com as próprias mãos o olho do bichano. Por medo ou pena, o homem acabou 

oferecendo sua janta ao animal, que de forma carinhosa, deu um rugido, como se tivesse 

agradecendo. 

O padeiro também recebeu uma diferente visita ao abrir cedinho o portão do 

estabelecimento. Treze gatos pretos enfileirados na calçada! Tão brilhantes e negros, que 

se fosse noite, seria impossível distingui-los na escuridão. Nervoso, o homem chamou a 

mulher e a filha, ajudantes no trabalho diário para ver tão cena horripilante à porta da 

D 
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padaria. Quando as mulheres apareceram, como miragem, os bichanos já tinham ido 

embora. 

Tentando não alertar o pânico na cidade de Ulthar, o homem embranquecido, já 

estava sendo acudido pela mulher que o obrigava a tomar água com açúcar e sal. 

Enquanto o velho vigia chegava à padaria, para tomar seu matinal café com pão, e trazer a 

novidade da noite: o gato caolho que lhe apareceu e desapareceu do nada.  

Quando o homem acabou de narrar sua experiência noturna, a mulher e a filha do 

padeiro, até então, hesitantes da visão do chefe familiar sobre os treze gatos, começaram 

a se sensibilizar com a terrível angústia do que poderia acontecer na cidade com a volta 

dos gatos de Ulthar. Os três entreolharam-se atentos à narrativa do vigia, como se 

sentissem vontade de gritar.  

A menina de 13 anos, religiosa, já falava baixinho para a mãe é “o fim dos tempos! 

De novo, eles voltaram para comer alguém.” As lavadeiras voltavam do rio Skai 

assustadas com o que acabaram de ver: gatos pretos sentados à beira do rio, e cabeças 

de serpentes entre as patas dos bichos. As beatas chegavam anunciando que eram todas 

mulheres nos corpos dos gatunos, para a grande convenção das bruxas.  

Os outros com medo de sair e se infectar com o outro grande mal que assolava o 

novo século, inquietavam-se nas janelas e nas portas. E passaram a vigiar os seus 

próprios gatos para verificar se dessa vez, eles desapareciam. Na igreja, o padre ao 

despertar foi surpreendido com um bichano que parecia não ter seus olhos.  

O prefeito da cidade foi avisado. O dia foi aproximando a noite, e todos começaram 

a se apavorar. Alguns mais antigos acusavam os mais jovens por terem maltratado algum 

gato ou assassinado um gato de Ulthar, violando a lei lovecraftiana que em Ulthar não se 

poderia matar gatos.  

A mulher que vivia na janela da casa em frente à igreja, recordou do forasteiro 

tatuado do dia anterior. E como jornalista da vida cotidiana, não se sabe como, ela dizia 

que ele não estaria em nenhuma casa, ou hospedado no único hotel do lugar. “Ele não 

poderia ser fantasma. Toda janela viu ele passar!” questionava ela. E, então, o velho vigia 

se lembrou de que havia apenas um outro lugar em Ulthar para ficar. 

Todos se olharam amedrontados! Quem iria lá? O dia estava findando... Os gatos 

domésticos ainda estavam ali. Exceto, Poe, o gato preto do professor da escola. Alice, a 

gatinha com pelos dourados da dona da loja de roupas. Orpheu, o listrado que morava na 
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delegacia. Onde eles estariam a essas quase nove horas da noite? E quem ousaria ir a 

essas horas, com esse céu enluarado e cheio à casa dos velhos de Ulthar? 

Entre o pânico que se formava na cidade, de repente o homem tatuado apareceu na 

padaria. Os presentes não se intimidaram em fixar o olhar para o rapaz. Quando saiu do 

pequeno comércio com uma sacola de pães e vinho nas mãos, os olhares dos moradores 

acompanharam seus passos indo em direção à colina... Quando a vista estava turvada 

pelo medo, eles tiveram a certeza de que todos os outros gatos da cidade acompanharam 

o estranho.  

Sabrina, a filha do padeiro, não se conteve de curiosidade, seguiu o homem. Depois 

de horas caminhando a pé, escondendo-se entre as grandes árvores iluminadas somente 

pelo brilho do luar, chegou à velha casa em ruínas. O homem estava lá, sem máscara, no 

centro da casa olhando para o céu, rodeado de todos os gatos, os treze que o pai havia 

visto pela manhã, o caolho descrito pelo vigia e outros, além dos restos de serpentes 

amarrados a cintura do homem.  

À meia noite, ela disparou um grito, não se sabe – se de surpresa ou de terror. O 

brilho da lua cheia deu espaço para uma grande nave avermelhada que se aproximava 

como uma aeronave para levar o homem e todos os gatos reunidos. O homem olhou 

fixamente para ela, para retribuir o olhar fixo que ela e os demais lhe deram horas 

anteriores. E ela não resistiu olhar profundamente no olhar daquele homem tatuado com 

uma imagem de gato em todo o rosto e sem dois olhos em sua cara.  

Pela manhã, Ulthar amanheceu mais cinzenta e vazia. Dessa vez, os bichanos não 

retornaram aos seus lares, só uma gatinha diferente apareceu na porta da padaria 

reivindicando um lar.  
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(Inspirado no mestre H.P Lovecraft para homenageá-lo) 

   

mbora eu tivesse apenas doze anos de idade naquela época, eu já gostava dos 

livros e frequentava a biblioteca da cidade. 

Bom, na verdade, nessa época, não existia propriamente uma biblioteca pública 

na Província de Cárpoles ao norte do Paraná onde eu morava. 

Então, as pessoas que gostavam de livros, iam até a pequena biblioteca da escola pública 

do ginásio (era assim que chamávamos à época) e ali saciavam sua sede de leitura, 

embora fosse um acervo modesto, e como eu era aluno, não tinha problema algum em me 

debruçar por horas nos exemplares que eram do meu interesse. Em cada página, uma 

viagem e tanto. 

Mas fora em um livro antigo, que se encontrava caído atrás da porta da pequena sala, com 

capa rasgada, dourada, feita à mão e que me parecia de couro, que achei uns manuscritos 

amarelados e com alguns furos e manchas em todas as folhas e que iriam me surpreender 

e me deixar aturdido pelo resto dos meus dias. 

O interior do livro trazia uma informação não muito nítida que datava de 1917 e os 

manuscritos que estavam soltos dentro dele, apresentavam uma caligrafia bonita, com tinta 

bem forte, que resistia bravamente à ação do tempo. 

Nos manuscritos não havia data, mas continha a assinatura do subscritor ao final. 

Retirei-os sorrateiramente do antiquíssimo livro e apanhando-os, coloquei na minha bolsa 

escolar. Eu nunca havia levado livro algum para casa, mesmo que fosse por empréstimo, 

mas nesse dia, ao passar os olhos rapidamente sobre os manuscritos, não hesitei. Dona 

Elza que me perdoe; a responsável pela biblioteca, acho que ela nem percebera, ou se 

percebera, fez de conta que não, afinal eram só papeis velhos amontoados em um livro 

mais velho ainda e que havia sido doado por um senhor idoso que trabalhava em uma 

companhia marítima na capital do Estado, (isso ela me relatara quando perguntei sobre a 

decrépita obra) e portanto não faria diferença. 

Guardei os manuscritos e anos depois, algumas mentes mais brilhantes que conheci e 

outros estudiosos da matéria, ao examinarem a horripilante história contida neles, (que, 

aliás, não tinha nenhuma relação com o conteúdo do livro onde se encontrava 

“repousando”), afirmavam que, isso somente seria possível se tivesse ocorrido na 

Noruega, na Suécia ou em outras regiões nórdicas ou escandinavas. 

E 
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Mas não, a história se passara aqui, no Brasil, e foi no Município de Lunar, também ao 

norte do Paraná que se deram esses fatos e aquela grafia forte e muito legível (embora 

parecesse um pouco trêmula) transmitia sincera confiabilidade. 

 

Ryan Murphy, de descendência finlandesa, viera para o nosso País ainda adolescente, 

juntamente com seus pais. Ele crescera e posteriormente viria a trabalhar ao Sul do Brasil. 

Após uma carreira de encarregado de uma grande multinacional, viajando pelo Brasil 

inteiro a trabalho, ele finalmente se aposentou e então, estabeleceu-se em Lunar. 

A casa era afastada da cidade, um terreno imenso que parecia uma chácara.  

Havia um belo lago, enorme e profundo, que, se por um lado poderia representar um certo 

tipo de perigo para crianças, por outro, era um pedaço do paraíso dentro da sua própria 

casa. Dava para pescar, banhar-se nas tardes de verão e realizar muitos passeios de 

barco. Era uma vista incrível. Um papel de parede irretocável. Paz, sossego e 

tranquilidade, tudo que Murphy sua esposa e seus três filhos precisavam. 

E foi ali que Alana Murphy de seis anos de idade começou a ouvir sons de violino vindo da 

direção do lago. 

Os pais e os dois irmãos mais velhos, George e Luma riam da menina e levavam na 

brincadeira. Ryan até ficara preocupado no início (parecia recordar-se de alguma coisa), 

mas depois desconsiderou. 

Ao cair da tarde, estranhamente às quintas-feiras, em torno das dezessete horas, a menina 

apontava para o lago e dizia: 

— Vejam! Vocês estão escutando? É o som do violino de novo papai! 

— Que legal Alana! - já gostei muito de violino-dizia concordando-Ele também podia ouvir 

um som fino e quase imperceptível, mas julgava ser os vizinhos dos outro lado do lago. 

George e Luma, os dois irmãos mais velhos, diziam quase sempre a mesma coisa: 

—Ei Alana, deixe de ser boba não tem som de violino nenhum! 

— Tem sim e é tão lindo... eu adoro vir aqui pra ouvir. Fiquem em silêncio! 

 Ela sentou-se mais um pouco em uma pequena pedra próxima ao lago e dizia estar 

ouvindo a linda e doce canção do violino. 

Mas, em pouco tempo eles subiram de volta para a casa. 

No dia seguinte, Alana descera um pouco antes com seu irmão George até o lago e pedira 

que ele ficasse em silêncio, no mais absoluto silêncio e dessa vez George ouvira a suave e 

atraente canção do violino, mas o menino rapidamente se desviou do som. 
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Em uma quinta-feira, quase escurecendo, depois de George confirmar à irmã mais velha, 

(a primogênita dos filhos de  Ryan Murphy e sua esposa Edith), que realmente teria ouvido 

aquele som doce e paralisante do violino das águas, Luma desceu de mãos dadas com 

Alana até o lago e após um período de silêncio, não acreditando muito que o som de 

violino viesse de fato das águas ela disse: 

— Eu consigo ouvir Alana. Eu também consigo ouvir. É lindo, encantador e maravilhoso. 

— Eu não te disse Luma! 

Nesse momento, Luma aproximou-se ainda mais, já colocando os pés e as pernas dentro 

do lago e ao olhar para o lado, ela viu a cachoeira aos fundos e uma imagem fantástica. 

— Veja Alana é um moço lindo, de cabelos compridos e encaracolados. Meu Deus, que 

rosto perfeito! Ele é perfeito Alana! Nunca vi tanta beleza em um ser humano! O Violino 

está em suas mãos e ele está tocando a canção da “Merenneitoja”. Disse isso e com um 

olhar hipnotizado, adentrou ainda mais ao lago até desaparecer por completo. 

Alana não avistou mais sua irmã, nem cachoeira e muito menos o belo moço com o violino 

e embora desnorteada, a menina teve forças para relatar os detalhes. 

Naquela noite, buscas por todo o lago e por todos os arredores foram feitas, mas Luma 

não fora encontrada. A família estava em choque. 

A família Murphy cercara os arredores do lago e os pais de Alana e George nunca mais 

permitiram que eles brincassem lá. 

Um longo tempo após a tragédia, em uma quinta-feira, quase à noite, Alana, agora com 

aproximadamente oito anos de idade, olhara em direção ao lago de longe, da grande 

varanda da casa e avistou a cachoeira, um homem lindo e maravilhoso tocando violino, 

conforme sua irmã havia relatado. Mas, de repente, a face dele transmudou-se parecendo 

uma criatura seca, magra e velha, um Elfo, ou Duende muito peculiar, com cabelos 

desgrenhados e seu violino havia virado apenas um pedaço seco e velho de madeira em 

suas mãos. Ela correu para dentro assombrada, mas não disse nada. 

Dona Edith Murphy estava grávida à espera de mais um filho e certo dia, (também de 

quinta-feira), quando seu esposo e os filhos saíram para a Cidade, ela estava varrendo o 

quintal da bela casa, quando então, ouvira de longe um som penetrante, doce, comovente, 

suave e maravilhoso de violino vindo do lago. 

Ela pensou em Alana, (quando a criança afirmava com convicção que ouvia o mesmo 

som), pensou em Luma que morrera afogada no lago e sumira sem explicação e que, 

embora quase ninguém acreditasse na versão de Alana, a respeito do sumiço de Luma, 



O LEGADO DE H. P. LOVECRAFT – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 25 ] 

agora alguma coisa faria sentido para ela. O som aumentava a cada passo que ela dava 

em direção ao lago. 

Mesmo com todos os perigos que sua mente pudesse projetar agora, em relação ao lago, 

o som era hipnotizante e Edith, uma mulher linda e de corpo esbelto, entorpecida e 

paralisada, aproximava-se ainda mais. 

Ela avistara um homem lindo e maravilhoso como Luma teria dito à Alana. Sua imagem era 

ainda mais hipnotizante. 

Estava sentado sobre uma pedra ao lado da cachoeira com seus cabelos compridos, 

cintilantes e um rosto cuja beleza era indescritível-teria relatado ela depois. 

Quando Ryan Murphy chegara com seus filhos, eles não encontraram Edith e só viram a 

vassoura caída no quintal. 

Eles correram em direção ao lago e avistaram a mulher se debatendo nas águas e Ryan 

em desespero, atirou-se no lago e arrastando sua mulher, conseguiu trazê-la até às 

margens do lago. 

Ele fizera respiração boca a boca na esposa desvanecida. 

Ela voltou um pouco, respirou por alguns minutos e conseguira relatar brevemente o que 

teria acontecido e em rápidas palavras disse um breve: 

“eu amo vocês”. 

 E... logo em seguida, Edith Murphy cerrou seus lábios para sempre. 

Ryan não conheceu seu mais novo filho. E eles se foram. 

Ryan Murphy estava decidido a mudar-se daquele lugar e ir para a cidade de Lunar, 

juntamente com seus dois filhos George e Alana que estavam desorientados. 

No sábado à tarde, eles retiravam as mobílias da casa, quando Ryan desceu próximo ao 

lago, como se parecesse dar uma última olhada e despedir-se. Ele ouviu o som do violino 

e um vulto negro e estonteante veio até às margens do lago e então Ryan caiu sentado e 

estonteante, e quando levantou os olhos viu uma criatura assustadora em forma de Elfo ou 

duende; ele tinha o rosto muito margo e arranhado e os cabelos feios com braços e pernas 

esguias e olhos de grandes dimensões. Ele soltou um tipo de pergaminho às margens do 

lago e desapareceu. Uma fumaça negra e um tilintar de cordas de violino alto e 

perturbador disparou em seus ouvidos. 

No pergaminho estava escrito: 

“Quando você tinha seis anos na Finlândia, seu pai prometeu a nós que cumpriria sua 

oferenda de nos ceder um carneiro defumado e um bode branco durante aquelas quatro 
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quintas-feiras, em troca de você se tornar um exímio violinista. Ele não cumprira a 

promessa e após seus quinze anos, você perdera toda a habilidade sobre o instrumento e 

nunca mais quis ouvir falar em violino, por isso ignorou as advertências de Alana. Mas nós 

viemos buscar o que é nosso Ryan. Agora está consumado”. 

Ryan Murphy levantou-se atordoado com o pergaminho embaixo dos braços. 

Alguns dias depois, o doutor Carlos Hofmann, historiador e especialista em mitologia 

nórdica e seres sobrenaturais da Universidade Federal do Paraná, explicara a Ryan que: 

“Os Fossegrins são  espíritos das águas, também chamados de troll no folclore 

escandinavo . Eles tocam violino, especialmente o violino de Hardanger, estando dispostos 

a ensinar suas habilidades em troca de uma oferta de comida. Mas quando são desafiados 

ou esquecidos eles se tornam monstros e arrastam as pessoas para o fundo das águas 

após atraí-las com suas canções”. 

Ryan Murphy era o dono do livro que fora doado à biblioteca da minha escola e o resumo 

de seus manuscritos estão nas linhas que acima escrevi com pavor e angústia. 
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le estava exausto. Dirigira por aquela estrada que subia e descia montanhas o dia 

todo. A cada hora, hora e meia, uma breve parada. Não mais que cinco minutos. 

Em algum trecho de reta um pouco mais longo. Sem acostamento, a estrada era 

perigosa. Embora, pouco movimentada. De vez em quando, um caminhão transportando 

porcos passava em direção oposta à sua.  

Era uma região de granjas suínas. Vai que um viesse da outra direção. Na reta seria visto 

mais facilmente. Mas, entre as oito paradas na estrada apenas uma vez, passou alguém. 

Um jipe velho. Nada de caminhão. 

Lembrou-se de um primo de seu pai. Tinha um jipe também. O primo e o pai moravam em 

cidades diferentes. Separadas por 60 quilômetros. Certa vez, quando criança, o pai disse 

para ele ir ficar com o primo e a mulher uns dias. No domingo, o pai o buscaria. Memória 

antiga. Foi na parte de trás do jipe. A mulher e o primo do pai nos bancos da frente. A parte 

de trás não tinha almofada. Em cima do motor, sentiu a bunda queimar a viagem toda. 

Curta, mas quente! O primo do pai ficava rindo. Troçando dele. 

O pior aconteceria na casa deles. De noite. Já dormindo, sentiu alguém ao lado da cama. 

O quarto escuro. Sentiu uma mão no seu pinto. Subia e descia. Em silêncio. Ele 

paralisado. De repente, o jorro quente e úmido.  

De manhã, o primo do pai e a mulher olharam para ele de forma estranha. Nunca soube 

qual dos dois! Desde então, durante o sono, tinha um sonho que era recorrente. Nu em 

uma estrada. Em busca de uma luz. Vermelha. Inalcançável. 

A viagem foi entre seis da manhã e sete da noite. Um trajeto de 350 quilômetros. Estrada 

de barro e sinuosa. Ao chegar ao vilarejo impossível não sentir um certo alívio.  

No meio do caminho, a única parada mais longa. A nona parada do trajeto. Em ordem 

cronológica, foi a quinta. Meio de caminho. Um antigo posto, com um casebre ao lado. Na 

porta do casebre, a placa escrita informava: comida cazeira, converssa fiada e presso 

baixo. Tinta branca, sobre a madeira crua. 

Achou graça dos erros de grafia. Mas, naquele fim de mundo quem se incomodaria com a 

escrita incorreta. Ele? Nem pensar. Naquela altura do dia, além do cansaço, a fome era o 

maior incômodo. Cazeira ou caseira? Lhe era indiferente. Que fosse boa e barata. Tinha 

medo era da conversa fiada. Um temor estranho. Será que aguentaria. Pensou em não 

entrar. Pagou ao moleque que enchera o tanque. E arriscou: 

— A comida é boa mesmo? 

— Mãe que faz. Não há de ser, uai? 

E 
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Achou graça da resposta. A fome era grande. O cansaço também. Não tinha pressa. Fez 

outra pergunta: 

— E a conversa? 

O moleque deu de ombros e falou: 

— Cada um fala o que quer! 

Menino esperto. Pensou ele. Pelo tamanho e jeito, devia ter a idade dele quando foi para 

casa do primo do pai. Entre dez e onze anos.  

De novo, essa memória. De mais de 60 anos. Por que isso agora? Se perguntou. 

Chacoalhou a cabeça, como se quisesse tirar ela da mente. Deixou o carro ao lado da 

bomba. Pelo pouco movimento, era improvável que alguém mais chegasse para abastecer 

naquela hora. Caminhou em direção ao casebre. 

Empurrou a porta entreaberta. Casa de chão batido. Uma mesa e três cadeiras. Em uma 

delas, um homem. Com jeito de ser o pai do menino. A mulher na beira do fogão. À lenha. 

Como o que tinha na casa de sua avó. 

Com um movimento de cabeça, a mulher lhe indicou uma cadeira. Logo depois, trouxe um 

prato feito. Arroz, feijão, bisteca de porco, chuchu e um ovo frito. Comeu de se lambuzar. 

Enquanto comia, o homem falava. Do tempo. Da chuva que prometia cair no fim da tarde. 

De como não parava ninguém por ali. Da criação de porco. Nenhuma palavra sobre o 

moleque. 

E fazia perguntas. De onde vinha? Para onde ia? Se já conhecia a estrada? Por que 

sozinho? Não tinha medo? 

Ele respondia com má vontade. Estranhou a última pergunta. Não soube o que dizer. 

Apesar do espanto, depois que pagou, brincou: 

— A placa lá fora não mente. 

A mulher riu, o homem fechou a cara. Nisso, o moleque entrou e pediu: 

— Me dá carona até o vilarejo? O senhor vai passar por lá. 

Ele olhou para a mulher e o homem. Nada disseram. Como não se importassem. 

Constrangido pelo silêncio, não conseguiu negar. O moleque saiu. Foi em direção ao carro. 

O moleque quase não falou nada a viagem toda. Nas paradas, não saía do carro. Era 

como se não estivesse acompanhado. O moleque respondeu três das quatro perguntas 

dele. Perguntas e respostas curtas: 

— Qual seu nome? 

— Rolando. 
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— E a idade? 

— Onze. 

— Está estudando? 

— Não. 

— O que ia fazer no vilarejo? 

Silêncio foi a resposta. Ele desistiu de puxar conversa. Chegaram pouco antes da sete. 

Não mais do que quinze casas. Ao redor de uma praça quadrada. Em um dos lados a 

igreja. Pequena. Um pouco mais afastado, o cemitério. Sem muro ou cerca. 

Parou o carro na praça. O moleque desceu. Caminhou em direção à igreja. Ele chamou: 

— Rolando, sabe se tem lugar onde eu possa passar a noite? 

O moleque se virou. Apontou uma das casas. Correu em direção à igreja. Ele foi na 

direção da casa. Bateu à porta. Uma mulher muito velha, corcunda, com um cachorro preto 

de olhos vermelhos, abriu a porta. 

Ele pediu pouso. Perguntou o preço. No pequeno quarto, uma cama, uma cômoda e uma 

cadeira. Perguntou do banheiro. A velha mostrou a casinha no quintal dos fundos da casa. 

Mais tarde, ele perguntou se ela faria alguma coisa para ele comer. A velha esquentou um 

pouco de arroz com feijão. Além disso, tinha umas linguiças. Fritou uns pedaços para ele. 

Depois que comeu. Foi para o quarto. Foi um sono agitado. O mesmo sonho recorrente.  

Sonhava que andava nu em uma estrada. Tarde da noite. Não via ninguém. De vez em 

quando, enxergava uma luz. Vermelha. Caminhava em direção à luz. Esta, ao mesmo 

tempo, se afastava dele. De repente, sumia. Ele caía. Em um buraco profundo. Acordava 

com o susto. Suado. Adormecia. O sonho voltava. Foi assim a noite toda. 

De manhã, acordou tarde. O sol já ia alto. Na casa da velha, ninguém. Foi para a praça. 

Vazia. Sem viva alma. 

A porta da igrejinha aberta. Entrou. Um padre estava arrumando o altar. Perguntou de 

Rolando. O padre disse que não conhecia. Contou sobre a carona para o moleque do 

posto. Que Rolando fora para a igreja. Que este lhe indicara a casa da velha para passar a 

noite. Do cachorro de olhos vermelhos. Que Rolando viera do posto. Do casal e da comida 

no meio da estrada. 

O padre ficou espantado. Se benzeu três vezes com o sinal da cruz. Perguntou em que 

casa ele dormira. Depois da resposta, se benzeu mais três vezes. E disse: 

— Esta é a casa de Durvalina. Está fechada há muitos anos. Depois que ela foi embora 

com seu cachorro. Era preto e de olhos vermelhos. O casal do posto não tem filho. 
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E se benzeu mais três vezes. 
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e este relato chegou a suas mãos, caro Dr. Charriere, saiba que fracassei.  

Nunca tivemos a oportunidade de nos encontrar, mas sua pesquisa chegou 

a meu conhecimento pelo Dr. Herbert West, outro que partilha de nossos 

interesses comuns. Eu conheci West em meus primeiros anos nos Estados Unidos, na 

tentativa de aprimorar minha própria abordagem ao problema que, assim como a sua, 

ainda apresenta grandes entraves. Não tema, pois com ninguém compartilhei o que soube 

sobre seu trabalho. Escrevi e lacrei esta carta com instruções para que seja enviada 

somente após minha morte, pois, como todo homem de ciência, desejo que meu trabalho 

viva além de mim. 

 Percebo que não me apresentei. 

Eu me chamo Augustí Munhoz, formei-me em Medicina e Cirurgia na Universidade 

de Barcelona em 1897. Logo comecei minha prática, sendo muito bem sucedido, pelo que 

pude desfrutar de uma vida confortável. Sempre nutri grande admiração pelo Dr. Torres de 

Valência, catedrático de cirurgia e, a despeito da diferença de idade, travamos uma 

amizade profunda que se estendeu além dos bancos escolares. Todas as semanas, 

jantávamos no El QuatreGats, e seguiam-se longas tertúlias sobre os recentes avanços da 

Medicina e da Filosofia.  

Numa dessas noites, meu colega estava especialmente entusiasmado por uma 

recente publicação do Dr. Metchnikoff, que versava sobre o estudo sistemático da morte. 

Foi então que tive a epifania que iria redefinir nossas vidas. Se é a morte o processo final 

de todos os males que nos afligem, e se esta pode ser compreendida como um simples 

fenômeno fisiológico, podemos nós interferir diretamente sobre ela, retardando-a ou até 

mesmo impedindo-a por completo? Seríamos capazes de manter um corpo enfermo vivo 

artificialmente, de modo que tratamentos ou cirurgias mais radicais, que de outro modo 

levariam à morte, pudessem ser executados? Poderia ser a vida mantida em uma espécie 

de simbiose com um corpo doente? Se conseguíssemos, finalmente nós, médicos, nos 

tornaríamos os reais inimigos da morte, ao invés de apenas torná-la mais tolerável e 

menos dolorosa. Passamos a discutir esse assunto com cada vez mais frequência e logo 

descobrimos que as respostas que procurávamos não estavam em comunicados médicos 

recentes, mas em textos antigos e relegados à falsa ciência ou heresia. O que começou 

como um hobby, um exercício de retórica, logo se tornou uma obsessão para mim. Montei 

um pequeno laboratório no sótão de minha casa, para dar progresso às minhas pesquisas, 

S 
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e gastei pequenas fortunas em viagens à procura de incunábulos de antigos sábios como 

Paracelso, Dee e Alhazred. Ausentava-me por períodos cada vez maiores, o que começou 

a prejudicar minha carreira, causando preocupação crescente a meu amigo. Dizia que 

estava ficando louco e que não mais compactuaria com tal comportamento neurótico. 

Ficamos longos meses sem nos falarmos. Cheguei a lhe enviar uma carta com o relato de 

meus progressos, mas esta pareceu aborrecê-lo ainda mais. Foi somente no retorno de 

uma de minhas viagens ao Oriente que implorei por sua presença. Foi quando mostrei 

minha última aquisição. O pergaminho parecia legítimo, pelo menos, era muito antigo e 

exigia cuidadosa manipulação. Estava escrito em uma língua irreconhecível, mas que a 

simples mirada causava desconforto. Foi quando fui acometido por uma violenta convulsão 

e perdi os sentidos por várias horas. 
 

O exame clínico detalhado de meu companheiro logo confirmou o que já suspeitava. 

Em minhas viagens, havia contraído uma rara forma de encefalite para a qual não havia 

cura conhecida. Em poucas semanas, eu sucumbiria. Argumentei que havia avançado 

muito em minhas pesquisas e que o conhecimento contido neste pergaminho era a única 

solução para evitar meu terrível destino. Acho que, por compaixão, concordou em me 

ajudar a decifrar os escritos profanos. Passaram-se vários dias, e pouco avançamos. Meu 

estado se deteriorava dia a dia, e me manter em pé ficava cada vez mais difícil. Meu corpo 

definhava e permanecia febril todo o tempo, mas minha determinação permanecia 

inabalável. Uma última esperança apareceu quando descobrimos que, aqui mesmo em 

Barcelona, havia um estudioso de línguas ocultas, um cabalista que talvez pudesse 

traduzir o manuscrito. 
 

 No dia seguinte, convenci que me arrastasse pelas ruas estreitas do bairro judeu até 

uma porta em arco no cruzamento de Marlet com Sant Domènec. Fomos conduzidos até o 

andar superior. Lá, entramos em uma sala ampla, lotada de livros e papéis empilhados por 

todos os lados. A luz que entrava por uma janela grande de ferro era filtrada por flocos 

flutuantes de poeira que emanavam dos tomos seculares. Pedaços do que pareciam 

manequins de diversos materiais se encontravam espalhados aqui e ali. Ao centro da sala, 

sentado em uma larga cadeira atrás de uma bancada de madeira, postava-se um homem 

que parecia tão velho quanto os livros que o circundavam. A única coisa que destoava era 

a luminosidade dos olhos, onde um azul límpido e jovial contrastava com a face cinzenta e 

decrépita.  



O LEGADO DE H. P. LOVECRAFT – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 35 ] 

O cabalista logo se interessou pelo pergaminho e reconheceu a linguagem. Estava 

escrito em aklo, uma língua morta e tida como profana. Era uma cópia medieval de um 

texto egípcio. O velho rabi parecia transitar entre a excitação e o medo. Disse-nos que não 

se atrevia a decifrar o documento, pois temia que o conhecimento ali contido devesse 

permanecer esquecido.  

Febril e fraquejante, reuni forças para argumentar com o ancião. Os pedaços de 

bonecos humanoides e as diversas permutações de palavras hebraicas e em outras 

línguas escritas nas várias folhas soltas de papel me permitiram intuir o objeto de estudo 

do velho. Implorei para que traduzisse o texto, pois o conhecimento ali contido poderia ser 

útil para sua própria heresia particular. Vencido pela tentação, o cabalista começou a 

tradução. Os escritos propunham o conceito de que o anima, a vida em si, era uma forma 

de energia que habitava a matéria, assim como o calor. Essa energia vital, assim como a 

térmica, tendia a se esvair lentamente até que a matéria, desprovida desta, tornasse algo 

vulgar e inanimado. Havia ainda a descrição de um regime mental que poderia alterar essa 

propriedade, retendo as características da persona no corpo, de modo indefinido. Pedi que 

transcrevesse o processo, mas, a isto se recusou. Por fim, concordou em me transmiti-lo 

oralmente. Decorei os princípios e fui arrastado de volta à minha casa.  

 Passei a noite em agonia. O Dr. Torres de Valência ficou comigo todo o tempo. 

Tentava coibir a febre por todos os meios e me oferecia ópio para a dor, mas me neguei, 

pois temia perder a lucidez que tanto precisava. Recitei as palavras arcanas 

incessantemente. Percebi que, bem no fundo de minha mente, formava-se uma imagem 

cada vez mais precisa de mim mesmo. As palavras levavam a uma espécie de 

conhecimento profundo e assustador da própria alma. Foi na madrugada que o milagre 

ocorreu, a febre começou a ceder e as dores cessaram por completo. Exausto, meu amigo 

foi para sua casa, prometendo retornar no dia seguinte. Estranhamente não me sentia 

cansado. Permaneci acordado pelo resto da noite lendo e pensando sobre meu feito. Havia 

sobrepujado uma doença incurável e precisava tornar esse fato de conhecimento do meio 

científico. 

Na manhã seguinte, não sentia fome, comi por hábito. Recebi um telefonema de 

meu amigo logo cedo. O mesmo estava exultante pela minha melhora e disse que 

precisava atender alguns pacientes inadiáveis e me visitaria ao fim do dia. Ao começo da 

tarde, os sintomas começaram. Meu ventre começou a dilatar e um líquido pegajoso 

escorria de minhas narinas. Eu mesmo tive que atender à campainha, pois dispensara os 
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empregados. Ao me ver, meu amigo foi tomado pelo horror. A palidez anormal que havia 

se instalado era repulsiva. Ele suplicou que fosse com ele ao Hospital, pois certamente a 

doença recrudescera.  Afirmei que não era o caso e narrei a ele meu diagnóstico atual e o 

que precisava ser feito. Meu amigo levou a mão ao peito e foi tomado de súbito por uma 

lividez próxima da minha. Em agonia, caiu ao chão, já morto. O contato com a realidade e 

o que daí teria de vir foi demais para ele. Mandei buscar por um antigo amigo para as 

providências necessárias, mantendo-me trancado em meu quarto, alegando um mal 

contagioso. 

Subi ao laboratório, e eu mesmo fiz o que era preciso. Os egípcios já bem sabiam 

como proceder e copiei suas técnicas. Não senti dor alguma, mas o processo foi difícil e 

tomou vários dias. Para a remoção das vísceras, utilizei um ferramental cirúrgico comum. 

O cérebro foi mais trabalhoso e tive de improvisar pinças para removê-lo através das 

fossas nasais. Preenchi as cavidades com ervas e preparados alquímicos. Logo percebi 

que a preservação de meu corpo seria prejudicada pelo calor ibérico e tratei de me mudar 

para um clima mais ameno. Escolhi os Estados Unidos, pois soube que, na Universidade 

de Miskatonic, poderia encontrar um antigo tomo que talvez me ajudasse a reverter a 

deterioração inexorável. Assim que cheguei, aluguei dois quartos em uma casa discreta de 

uma espanhola. O domínio da língua e o fato de já ter ouvido falar sobre mim facilitou os 

arranjos necessários. Lá, instalei meu laboratório e um sistema de refrigeração a motor. 

Nos primeiros anos, tentei partilhar meus achados com outros, discretamente, e foi assim 

que conheci West, dentre outros. Foi o descuido de um deles, ao tratar, de modo 

catastrófico, a um certo Sr. Valdemar, que me tornou um recluso.  

 

Assim, permaneci sozinho em minhas pesquisas, até que, recentemente, o destino 

trouxe até mim um jovem a quem pude, graças a tudo que aprendi, curar do mal que o 

afligia. Por gratidão, ele tem me ajudado a obter os insumos que necessito, e até 

aprimoramos juntos o sistema de refrigeração. Percebo nele um intelecto arguto e tenho a 

ele relatado minha história aos poucos, para que possa, em algum momento, vir a suportá-

la sem enlouquecer. Deveria intuído que, assim como na Física Clássica, mesmo num 

processo termodinâmico onde o calor se conserva, os gases mudam de estado. Fui capaz 

de conservar a mente, mas o corpo parou de funcionar e eu morri naquela madrugada, 

dezoito anos atrás. Apesar de todos os meus esforços de preservação, noto que a 

deterioração avança. Pergunto-me quanto tempo ainda duraria se o motor falhasse.  
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 ano era 1534. Gymbia era uma escrava mantida em segredo em uma 

casa de taipa, pelas matas do Rio de Janeiro, pelo seu senhor Ferdinando 

Oliveira e Guerra, por cerca de uns quatro anos. O donatário tinha imensa 

paixão pela sua subordinada e, por isso, sempre que podia, ia visitá-la. A pobre moça, de 

vinte e dois anos, vivia na taipa com seu primo mais novo, de apenas treze, e que se 

chamava Uê. O garoto vivia lá pra que a prima pudesse estar segura de possíveis ataques 

e/ou sequestros. Não trabalhavam pesado como os demais escravos, mas viviam isolados 

do mundo e de seus demais familiares. Se fossem descobertos, a coisa iria feder pro lado 

deles, pois ninguém iria aceitar que vivessem em condições melhores do que os outros 

negros. Isso sem contar que a beleza da jovem era algo esplêndido demais, o que 

despertaria o interesse de outros donos de terra mais ricos e ambiciosos do que Seu 

Ferdinando. 

Pra não levantar suspeitas, Seu Ferdinando visitava os dois apenas de duas em 

duas semanas. Só que já havia quase nove meses que o homem não reaparecia por lá. O 

que será que havia acontecido com ele? Gymbia estava bastante preocupada com o seu 

amante. Não sabia qual seria o destino dela e de seu parente, caso ele não voltasse mais. 

Sabia que era arriscado avançar pra além dos limites do pequeno sítio em que vivia, mas 

só que a terra local já não estava mais resistindo em lhes dar de comer. Era certo que se o 

senhor não voltasse logo, ambos teriam de seguir em frente, arriscando as suas vidas. 

Numa tarde qualquer, com muita fome, Uê foi à procura de algum fruto local, 

enquanto Gymbia cuidava da limpeza da casa. No instante em que varria o cômodo, a 

escrava viu pela janela, por acaso, uma nuvem vinda do mar. Era uma nau, na verdade. O 

coração bateu forte, entre a esperança de ser o seu senhor e a ameaça dum 

desconhecido. A moça, a princípio, se escondeu, embora o tempo todo tivesse ficado de 

olho pra ver quem estava no pequeno barco, que se ancorou à beira-mar, por quase três 

horas. Ninguém saiu de dentro da nau. Será que tinha alguém, de fato, ali? 

Quando Uê chegou, Gymbia, eufórica, tratou de lhe contar o ocorrido. Foram então 

averiguar quem estava até agora parado ali. Pra surpresa de ambos, havia cerca duns 

onze ou doze homens negros mortos. Um por cima do outro. Coisa horrível. Fediam muito 

em podridão. Não se sabia o que acontecera com eles. Provavelmente, morreram de fome 

ou sede durante o trajeto.  

O 



O LEGADO DE H. P. LOVECRAFT – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 39 ] 

Como os primos sentiam fome, começaram a fuçar todo o barco a fim de 

encontrarem algo de comer ou pra escambo. Não havia nada de valor ali, senão um 

espelho, pelo qual Gymbia se sentiu profundamente encantada. Pôde ver seu belo rosto 

com mais precisão, afinal, só se conhecia pelos turvos reflexos dos rios arredores. Bem, ao 

menos nessa noite, não morreriam de fome, porque Uê acabou encontrando algumas 

bananas por aí. Amanhã seria outro dia e, por enquanto, nada de seu Ferdinando dar as 

caras. 

Já era tarde quando Gymbia resolveu ir lá fora se olhar no espelho. Levou consigo, 

além do objeto fetichioso, uma vela, pra se ver melhor. O primo, por sua vez, já dormia. Foi 

então que, num momento de devaneio, pressentiu a presença de alguém atrás de si. Ao se 

voltar pra trás, constatou a presença dum homem branco, muito branco, alto, dos cabelos 

pretos. Muito bonito, apesar dos olhos terem um brilho que, francamente, não era nada 

normal. O homem, que vestia um audacioso traje azul escuro, em veludo, fez questão de 

se apresentar à moça. Dirigiu-se a Gymbia como se ela fosse uma nobre dama da corte. 

Apesar da cortesia, a mocinha sentiu profundo medo do desconhecido. Não sabia acerca 

de suas verdadeiras intenções, mas tinha a noção do quanto os homens brancos 

costumavam ser perigosos. 

— Vossa Mercê permite que eu entre? —, perguntou o homem, que se apresentou 

como Lorde De Vere. 

A escrava hesitou, mas acabou cedendo, já que ele lhe tinha sido tão cortês. 

Contudo, ela o avisou sobre a importância de se manter o silêncio absoluto na casa; caso 

contrário, o primo poderia acordar e não reagir bem ao se deparar, de súbito, com um 

desconhecido. Só que mal sabia a moça que acabara de tomar a atitude mais insensata de 

sua vida nesta noite: deixar tal desconhecido entrar em sua vida... 

Antes de entrarem na taipa, De Vere reparou que a negra apertava contra o peito 

um pequeno objeto, que, pela maneira cuidadosa, tinha muito valor, ainda que afetivo. Era 

o espelho. 

— Poderia ver o que a senhora guarda consigo, com tanto apreço? —, indagou-lhe, 

mas já pegando no objeto. 

Quando ela virou a parte espelhada, olhou-se de novo. Era inevitável não se 

admirar, olhar com gosto a sua rara beleza. Mas, pra sua surpresa, notou rápido que o 

homem não aparecia no espelho, e muito se assustou com isso. Foi então que o lorde 

perdeu a paciência. Nessa hora, seus olhos começaram a brilhar tão veemente, que logo 
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Gymbia se deu conta de que dialogava até então com um ser de outro mundo. Pra piorar, 

no calor do instante, o desconhecido deixou que seus dentões de fera ficassem à mostra. 

O grito da moça foi inevitável na ocasião, o que fez com que Uê acordasse de 

imediato, indo pra cima dele com tudo. Só que, num piscar de vista, De Vere derrubou o 

inimigo, arrancando-lhe a cabeça, que rolou pelos ares, apenas com uma mãozada forte. 

Gymbia ainda tentou fugir, sempre com o espelho na mão, até que o monstro se 

manifestou: 

— Dê-me aqui agora o meu espelho, sua negra gatuna! 

Boquiaberta, Gymbia começou a entender tudo. O espelho pertencia a esse homem 

do além. Ocorreu que, no ímpeto do momento, a pobre escrava nem pensou que, ao atirar 

com força, quebraria o frágil espelho. Mas foi exatamente isso o que aconteceu. Na hora, 

De Vere sentiu um ódio vindo das trevas mais submersas do planeta. É que, embora ele 

não conseguisse se olhar através do espelho, este lhe era tão necessário pra que pudesse 

voltar ao seu mundo. É que, talvez você que esteja lendo não saiba, mas muitos vampiros 

se teletransportam ao nosso mundo através do espelho. 

De Vere estava agora condenado a viver aqui, na terra humana, a raça que há 

séculos ele tanto desprezava, e só de raro mantinha contato. Assim, após morder e tomar 

por quinze segundos o sangue da jugular da sua vítima, resolveu que beberia do sangue 

de outros vulneráveis que topasse pelo caminho. Não tardou muito, a senzala mais adiante 

passou a ser atormentada com frequência por De Vere e a sua dama, a quem ele fizera 

questão de transformar num ser trevoso como ele. Depois dos escravos, viu que também 

poderia atacar de quando em vez a casa dos senhores. Nunca mais se teve o “sossego” 

noturno de antes. Tudo por conta dum espelho roubado! 

Quanto ao senhor Ferdinando Oliveira e Guerra, nunca mais se teve notícias. Dizem 

que ele saiu por aí, certa vez, e nunca mais voltou. A sua esposa, dona Rosália, que nem 

chegou a se mexer ou falar nesta história, jamais perdeu a esperança de que, num belo 

dia, ele pudesse retornar ao lar. O seu paradeiro tornou-se uma grande incógnita em todos 

os cantos. Saberia me dizer o que pode ter acontecido com ele, leitor camarada? 
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Inumação: Substantivo feminino; ato, processo ou efeito 

de inumar, enterro, sepultamento. 

 

omo que despertando de um estado letárgico induzido por medicamentos, 

ou mesmo, similar à prostração característica de uma noite de sono 

profundo decorrente do consumo excessivo de álcool, Fernando abriu os 

olhos vagarosamente. A princípio, ele não entendeu o que se passava, onde estava, e até, 

por uma fração de segundos, quem era. Olhando à sua volta, ele identificou, num estado 

ainda nebuloso, proporções métricas retangulares, bem como um nível sólido logo acima 

de seu rosto, de contornos abobadados. 

Por um momento, indagou-se o porquê de vestir um terno em meio a flores, após 

breve mirada ao seu derredor, que começava a tomar formas mais tangíveis e 

identificáveis Era uma urna mortuária! Sim, um caixão, porra!! O que antes parecia um 

sonho, descortinava feições de pesadelo, contudo, tragicamente real. 

Após batidas incessantes junto à tampa de seu imposto ataúde, seguidas por gritos 

por ajuda, Fernando foi dominado por uma calma quase insana, porém, com um tom de 

consciência, como aquela trazida apenas pelo mais profundo desespero ou aceitação. Por 

um minuto, ele tentou lembrar-se de como fora se encontrar naquela situação. Ele 

dormira? Morrera? Era aquilo de fato um sonho, ou a transição para o outro mundo, tal 

como retratada pela ficção? 

Não. Sendo um ateu, ele não acreditava em vida após a morte, e de toda sorte — 

que palavra apropriada — aquilo tudo estava realmente acontecendo. Os gritos não 

poderiam ser ouvidos, nenhuma ajuda viria de tal empresa. Muito pelo contrário. O 

oxigênio se esvairia mais rápido, antecipando uma morte, e agora iminente, extremamente 

macabra.  

Mesmo em meio àquele cenário surreal, Fernando tentou manter-se calmo após os 

frustrados brados por socorro. Ele provara o jantar preparado por Suzana, sua esposa, e 

após alguns minutos de conversa, o resto da noite parecia um espaço em branco... até... o 

seu funesto despertar. Naquele momento ele lembrava-se... da mesa de jantar, de um 

baque seco... e depois... a escuridão, sem dor, sem contrações, sem pensamentos. 

“Deixe isso para lá”, ele refletiu. “Descubra uma forma de sair daqui!” 

C 
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 Ainda tomado por uma quase anacrônica placidez, talvez por não acreditar 

totalmente em seu destino, ele apalpou as vedações do caixão e notou que a tampa não 

estava totalmente afixada 

“Ótimo! A madeira parece fina, não é de boa qualidade”. 

Em seguida, ele se perguntou por que havia sido enterrado em tão barato caixão, 

para logo racionalizar a conotação bizarra de tal indagação. Aliás, aquilo poderia, na 

verdade, ser a sua salvação. Com um soco que surpreendeu a si próprio, pela força e 

precisão, Fernando consegue trespassar a madeira da tampa do caixão. Cada vez mais 

desesperado por ar, ele prosseguiu em golpes firmes até que as dobradiças da urna 

cedessem.   

A lufada de ar fresco é revigorante. "Meu Deus!", pensa, a ideia ainda parece 

absurda, mas se tivesse sido sepultado diretamente na terra, estaria, certamente, perdido. 

Restava naquele momento forçar a vedação de abertura da catacumba, a qual, ele 

esperava, também seria ultrapassada. Deslizando devagar para fora do féretro, consumido 

pelo cansaço, Fernando repousa por alguns segundos, ainda arfando. Mais recuperado, 

inicia novos golpes utilizando os pés ainda parcialmente entorpecidos. Contudo, as batidas 

se mostram cada vez mais distantes e menos potentes, até que parecem cessar por 

completo. 

De repente, uma luz intensa emergiu até que seus olhos se abriram por completo, 

ainda tímidos ante a claridade. Era como se os globos oculares fossem utilizados pela 

primeira vez, quando ele percebe-se deitado em um leito branco, como um quarto de 

hospital. 

Suzana encontrava-se sentada ao lado de sua cama. Ela contemplava o nada com 

os olhos vidrados nas paredes brancas do recinto, inchados, vermelhos, ainda derramando 

uma lágrima, agora tímida, evidência de que muitas foram vertidas em curto espaço de 

tempo. Causou-lhe estranheza os cortes profundos, parcialmente desenfermados na testa 

e têmpora da esposa. 

— Suzana, o que aconteceu, meu bem? Tive o pior pesadelo da minha vida — disse 

Fernando. 

Naquele momento, quase derramou lágrimas ele próprio, diante do alívio ao 

cerificar-se de que tudo não passara de um sonho. Suzana lançou-se sobre ele, nesse 

momento chorando convulsivamente. 

— O que foi, querida? 
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— Não se lembra de nada? Nós quase morremos. Batemos o carro durante a 

viagem que fazíamos após o jantar. Você ficou em coma por seis semanas. 

Fernando tenta abraçá-la, porém, sem sucesso. Estaria amarrado ao catre 

hospitalar por alguma razão médica? Diante da confusão do homem, Suzana se afasta 

lentamente, formando uma feição temerosa. Quando sua visão desliza, acompanhando o 

olhar da esposa, depara-se com um cenário dantesco, de forma similar à sua ultrapassada 

realidade onírica. 

Seus braços e pernas se foram. Vislumbrava-se, tão somente, um tronco e pescoço 

isolados, como um condenado em segregação punitiva. Após alguns segundos de inércia 

muda, ele entendeu que seus membros haviam sido amputados em decorrência do 

acidente, mas a memória ainda não se articulava em sua mente. 

A visão provocava asco e ao mesmo tempo, compaixão. Seu corpo magro envolto 

por uma túnica nosocomial deixava revelar a secção realizada em suas pernas e braços, 

cujos ferimentos já estavam em processo de cicatrização. Membros para sempre ceifados 

de praticar suas funções. 

Impossibilitado de formar qualquer palavra, Fernando tenta gritar. Gritar até sua 

garganta queimar; pelo esforço, ou pela bílis que provavelmente assomaria ao seu 

esôfago. Nenhum som é produzido por alguns segundos, até que seus gritos são 

finalmente liberados, como urros de um animal mortalmente ferido ou permanentemente 

mutilado.  
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Me amanheceu sobre a mesa 

Uma desconhecida rosa negra 

Obscurecida das luzes e cores 

Que não mais vejo 

 

Oh, rosa negra 

Formosura do leito 

Em seu frio acalento  

Vou me rendendo  

 

Tu velas profundas fissuras 

Em dobraduras e amarguras  

Uma mórbida clausura  

Sem saída nenhuma 
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ara contar este caso, primeiro preciso contextualizar alguns pontos. 

Siderúrgica Aliperti, no bairro Água funda em São Paulo, fornos a carvão que 

derretiam materiais para se transformarem em ferro, que eram colocados em 

caçambas para serem derramados nas formas e transformados em lingotes. 

Este é o cenário de uma história contada pelo Tino, um homem que trabalhou lá por mais 

de 40 anos e, segundo ele, muitas coisas estranhas aconteciam por lá. Um lugar onde se 

entrava para trabalhar, mas não se sabia se iria sair. 

Era gente que não acabava mais, de todos os lados do país, com suas culturas e crenças, 

vestimentas e comidas típicas, famílias inteiras se encontravam no relógio de ponto na 

entrada, só na entrada. Reza a lenda que na hora da saída, na fila do relógio, não se devia 

perguntar o paradeiro de ninguém, somente após ultrapassar os portões é que se podia 

perguntar pois naquele local era comum o sumiço de pessoas. Nosso narrador, contava 

que muitas brigas e acertos de contas eram encerrados na beira da boca do forno ou na 

saída do ferro derretido, ambos locais com mais de 3.000 graus de caloria. Também era 

comum, encontrarem lingotes com cabelo ou pedaços de borracha das botas que os 

operários usavam. 

Vamos ao caso: 

Era madrugada, inverno soprando vento frio por todos os lados, homens com suas roupas 

de rafia alimentavam os fornos com carvão, a cada abertura da boca do forno, um enxame 

de fagulhas era liberado, Rico, um homem branco de estatura elevada, cabelos penteados 

para trás, tatuado até o pescoço com seu cigarro no canto da boca, fazia este trabalho 

cantando músicas de Jamelão. Na mesma cena, Coruja, um homem branco de estatura 

elevada, cabelos penteados para trás, sem tatuagem, com seu cigarro de palha na boca, 

fazia o mesmo trabalho cantando músicas de Nelson Gonçalves. 

Durante a narrativa, Tino diz que nunca havia acontecido dos dois trabalharem juntos, uma 

vez que era ele quem fazia as escalas e achou estranho a princípio, mas depois relaxou 

dizendo que pelo menos ouviriam boas músicas, um a do outro e vice versa. Saiu de cena 

e depois de um tempo, ouviu aquela turva que vinha lá de cima, da frente do forno e 

retornou para ver o que acontecia. Ao chegar se deparou com Rico e Coruja no meio de 

uma roda de peões que batiam palmas e acompanhavam a cantoria dos dois enquanto 
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abasteciam a caldeira do forno com carvão, pois a caloria teria que atingir os tais 3.000 

graus e se manter acima dessa marca para derreter o ferro. Tino preocupou-se primeiro 

em conferir a caloria do forno e depois foi se ater aos acontecimentos. Pezão, um baixinho 

que calçava 47, explicou a contenda: 

“É o seguinte, Tino, estão comparando as músicas e cada um canta uma, a que for mais 

aplaudida vence e marca-se um ponto para o cantor...” 

Para ele, se a fornada saísse no horário e dentro dos padrões, sem problemas. Desceu 

novamente para jantar, momento em que a cantoria recomeçou. Rico puxou SOLIDÃO, 

Coruja rebateu com DE IGUAL PARA IGUAL, Rico emendou com ÊTA DOR DE 

COTOVELO, Coruja limpou a garganta e evocou PRECISO APRENDER A SER SÓ, Rico 

dá um tragada em seu cigarro e quase recita NERVOS DE AÇO, Coruja ajeita o capacete 

e solta NOSSOS MOMENTOS. A esta altura, o contingente de peões que jantava somou-

se aos que estavam por lá e a roda foi ficando cada vez menor e mais espessa e todos 

acompanhavam a cantoria batendo em suas marmitas e na palma da mão. Rico entoa FOI 

ASSIM, Coruja assobia a introdução de DEPOIS DO AMOR. Aquela noite fria, onde o 

vento chegava como se fosse navalha cortando o rosto, com nevoa espeça que envolvia e 

absorvia qualquer um que a encarasse, naquele ambiente não conseguia penetrar 

tamanha era a aglomeração de pessoas no entorno dos cantadores, a caldeira marcava 

3.500 graus e subindo, ferro gusa derretido e borbulhando no interior do forno, caçambas 

prontas para receber o liquido magico que transforma tudo em metal. Quando Tino retorna 

e confere as condições favoráveis para a liberação da bica do forno olha para a turma 

reunida e diz “Vocês dois, ai, vamos acabar com essa cantoria, última rodada, ou vou 

mandar os dois para o gancho já, já”. Dito isso, Rico e Coruja concordaram com Tino, mas 

pediram para que ele ficasse para opinar. Aceitou e ficou. 

Rico pediu espaço, jogou fora o cigarro e do fundo da alma começou, ELA ME DISSE 

ASSIM, foi um turbilhão de gritos e aplausos que ecoaram por toda área, quando acabou, 

foi ovacionado. Coruja, tirou o avental e o capacete, pediu silencio e no terceiro estralar de 

dedos soltou um suspiro e começou a cantar MATRIZ E FILIAL, uma gritaria tomou do 

ambiente que mais parecia um zumbido. Quando acabou, Coruja e Rico se deram um forte 

abraço, se dirigiram até Tino e perguntaram: “Qual foi o melhor?” 

Antes que o nosso narrador continue, lembram do Pezão, aquele nanico que calça 47? 

Bem, como ele estava explicando “...e quem perder terá que pagar uma prenda e se 
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empatar os dois pagarão juntos...” Tino não prestou muita atenção no final da explicação e 

saiu andando deixando de ouvir a última parte do combinado, a prenda. 

“...e irão para onde o Tino mandar sem pestanejar, quem perder, ou, se empatar.” 

Como já disse o narrador, ele não sabia da prenda, mas imaginou que se desse por 

empatada a peleja, sairiam todos felizes e a vida continuaria em sua normalidade, todos 

ririam e se lembrariam daquele momento musical maravilhoso para o resto dos tempos e 

contariam a história para seus filhos e netos e coisa e tal. Preocupado com o andar dos 

trabalhos, foi até os controles de temperatura da caldeira e constatou 4.000 graus, olhou 

pela fresta do forno e viu a mistura borbulhando e que faltavam poucos minutos para 

abrirem a comporta para o líquido escoar. Mas todos estavam ali parados e estáticos, 

aguardando o veredito de quem seria o vencedor, pareciam um monte de estatuas 

enfileiradas com a mesma posição e olhar fixo em Tino que olhou para todos e disse:  

“Vocês são todos um monte de bestas mesmo, deu empate e que os dois vão cantar no 

inferno e o resto, voltem aos trabalhos.” 

Para aqueles homens o inferno era exatamente o núcleo central daquele forno pois sabiam 

que nem no verdadeiro, a temperatura seria igual. Rico olhou para Coruja que deu o sinal 

para Pezão que abriu a porta de alimentação da caldeira e os dois foram entrando, sem 

um grito ou gemido, desapareceram no interior do forno, cumprindo assim a regra do 

combinado. 
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Da noite o grito 

absurdo sofrimento 

corpo dilacerado 

segue caminhando 

 

À porta entra em casa 

lugar obscurecido 

móveis objetos sombrios 

acende o raciocínio 
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ou lhe perguntar uma última vez, Rick, está realmente preparado pra 

fazer isso?” 

“Desde meus últimos vinte anos que estou me preparando para este 

momento único, momento de absorver os frutos de infindáveis dias trancados no 

laboratório sem nem mesmo ver a luz do sol, como você mesma pode comprovar minha 

cara Helena.” 

“Então o senhor deve estar ciente que sou completamente contra essa sua ideia, ou 

melhor dizendo, essa loucura.” 

“Todos os grandes gênios da humanidade foram taxados de loucos antes de 

concretizarem suas experiências, minha cara. E não se preocupe, você me deu os 

melhores anos da vida apoiando-me sem questionamentos. Espero lhe retribuir a altura. 

Agora enxugue essas lágrimas porque não é hora de despedida, e sim de um novo 

começo, meu amor.” 

 Sem conseguir dizer uma única palavra a mais e ciente da decisão que seu amo 

havia tomado desde quando iniciou seus experimentos há vinte anos quando a casa não 

passava de um mero barracão em meio a uma mata onde hoje é um grande jardim muito 

bem cuidado, Helena só conseguia chorar enquanto introduzia um sedativo forte através 

de uma seringa especial. Os aparelhos estavam todos ligados e a monitorização já estava 

funcionando horas antes do paciente receber os medicamentos. Helena estava atenta a 

qualquer informação que surgia nos dispositivos e agradecendo momentaneamente por 

Rick ter pago sua faculdade de medicina. Na época a euforia de ter uma profissão a 

mascarou da real verdade que estava por trás dessa decisão. E ali, frente ao corpo prestes 

a entrar em coma induzido pela medicação, ela sabia que toda a sua vida acadêmica foi 

criada com o propósito de chegar até ali. Helena era a peça fundamental para o derradeiro 

experimento de Rick. Agora só restava a ela monitorar seu amo e orar, desejo este que 

não tinha surgido há tantos anos que ela nem mesmo consegue se lembrar que tivesse 

feito isso alguma vez na vida. Oração costuma vir da necessidade, do medo, fatores esses 

que eram isentos da vida dela, pois Rick sempre a fez ter uma vida de princesa, e a única 

coisa que queria de volta, é que a apoiasse em seus projetos, o que no início foi fácil e até 

em certos momentos divertidos, mas à medida que os anos passavam e as ideias se 

tornavam mais ousadas, o brilho no olhar foi evanescendo, dando lugar a uma sombra que 

“V 
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sempre pairava no ar toda vez que uma novidade era mencionada e o terror aumentava 

sempre que essa mesma ideia era futuramente testada. 

 Há pelo menos dois anos a vida de Helena era um mar negro de incertezas, ela 

havia visto o rosto de seu amo em duas ocasiões apenas, justamente as duas em que 

ouviu gritos aterradores vindo do laboratório no porão e com ajuda de alguns empregados, 

arrombaram a porta e encontraram Rick caído com o semblante atônito, como se tivesse 

visto alguma coisa que tivesse arrancado sua alma do corpo. Helena jurou na segunda 

ocasião que aquilo não iria mais se repetir, que se ela precisasse derrubar a porta 

novamente, que ela não o iria mais ajudar e acabaria com toda aquela história. Ciente da 

serenidade empregada na voz da sua governanta, Rick começou a coloca-la a par do 

andamento das pesquisas. Foi então quando Helena descobriu que Rick vinha tendo 

conversas estranhas com alguém no seu laboratório. Várias noites seguidas ela ficou de 

vigília ao lado da porta do laboratório com a intenção de tentar entender um pouco do que 

estivesse acontecendo. Ela ouviu sons estranhos, objetos caindo e quebrando e o lamento 

de Rick quando esses pequenos desastres aconteciam, mas o que a arrepiava a nuca 

sempre que presenciava era um som grave, gutural que parecia ordenar ao invés de 

conversar. Helena teve inúmeros pesadelos com aquela voz que ela associava a apenas 

um ser nessa vida: ao demônio. E foi há exato dez dias antes de Rick sair do laboratório 

por dizer que o experimento estava enfim pronto pra ser testado que ela estava sentada 

com as costas na porta do laboratório quando ouviu aquela voz novamente. Ela a ouviu 

incansáveis vezes, mas nunca se acostumara. O medo que ela transmitia era sempre o 

mesmo: aterrador, e a vontade de abandonar tudo era iminente. Principalmente quando a 

voz rugiu mais alto e a governanta ficou estática. Alguns segundos depois ela ouviu passos 

rápidos em direção a porta e uma voz bastante conhecida surgiu atrás da porta. 

 “Helena, você está aí?” 

 Ela tapou a boca com as mãos o mais forte que podia trancando o choro. Então 

ouviu três pancadas na porta que a tiraram do seu estado defensivo então saiu correndo, 

mas antes chegou a ouvir gritos dentro do laboratório e sons de coisas se quebrando. 

Sons altos que foram ouvidos por todos na casa como ela pode comprovar com os 

empregados no outro dia. Naquela noite em diante seus pesadelos se tornaram mais 

intensos, o mundo era escuro, existia apenas a noite e a maior parte do tempo era chuva. 

Os relâmpagos eram como tentáculos que serpenteavam os céus escuros com seus 

brilhos fulgurantes e o som que emanavam era a mesma voz que ouvia no laboratório, em 
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nível absurdamente alto e com efeito devastador em sua mente. Ela sempre procurava seu 

amo pela casa, mas as portas estavam sempre trancadas, apenas a porta do laboratório 

estava aberta. Ela chegava lá e antes de entrar percebia um símbolo estranho gravado na 

madeira, uma aberração humanoide aquática com o que pareciam ser tentáculos saindo 

de seu rosto e imensas asas de dragão. A simples visão daquele brasão talhado na porta 

fazia sua mente girar e seu mundo escuro se tornava breu completo. Ela ouvia antes de 

mergulhar no silêncio da inconsciência a voz de Rick pedindo para traze-lo de volta. E 

depois de entrar na escuridão total ela mergulhava na claridade cegante do sol que batia 

na sua janela.  

 Helena sabia que seu amo corria um grande perigo, que ele estava mexendo com 

forças além da compreensão humana, seus estudos da medicina a levou a outros estudos 

também, como medicina alternativa, desconhecida e até sem explicações, ela tinha vago 

conhecimento dos experimentos feitos às escuras no laboratório, mas também sabia que 

toda a sua vida foi moldada por esses estudos do oculto e que de certa forma seria 

estupidez arrancar-lhe de seu sonho agora que estava no ápice. O que era possível seria 

tentar, talvez fosse possível a compreensão, pouca que fosse, de tudo o que ele pretendia, 

e de alguma forma que ela fosse capaz, por mínima que fosse, seria traze-lo de volta como 

ele vinha estipulando através de seus pesadelos. Mas estar diante de medos obscuros e 

sensações ocultas era totalmente diferente de estar na presença de bandidos ou mesmo 

de assassinos. O tormento provocado pelo desconhecido escurecia a alma, e contra isso 

não existe forma de se proteger. O mais breve que se consegue quando se vislumbra fatos 

inimagináveis para a compreensão humana é passar o restante dos dias trancafiado em 

um quarto acolchoado onde você não é mais dono de seu corpo, onde sua consciência 

vaga por caminhos tão estranhos quanto os sonhos mais sinistros. 

 Os dias foram passando sem novidades quanto a rotina de Helena, ela conseguia 

administrar habilmente a manutenção da casa, os negócios que Rick investira em nome 

dela pra que tivesse uma vida farta e a manutenção dos remédios pra manter o corpo 

estável e controlar o coma. Ela passou a tomar fortes calmantes para passar mais parte do 

tempo livre dormindo pra tentar sobreviver as loucuras de seus pesadelos pra conseguir 

entrar no laboratório.  

 Há exatos cinco meses de administração do coma induzido em Rick, Helena 

aparentava ter envelhecido uns dez anos no mínimo. Passava a maior parte do tempo 

dormindo, vagando pelas terras nefastas de seus pesadelos já que deixara boa parte de 
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seus negócios nas mãos de seus empregados de confiança. Numa noite de dezembro, 

chovia muito e o grande jardim em frente a casa se encontrava encharcado, e havia 

previsão de enchente na região dos vales, e como o terreno onde se encontrava a mansão 

era uma planície, havia grandes chances de inundação. Lucas que era o empregado 

responsável pela casa na ausência de Helena, correu para acorda-la, ele pretendia leva-la 

para sua casa que fica há cinco quilômetros morro acima, sem perigo de enchente. Suas 

tentativas foram em vão, por mais que chacoalhasse a governanta, não havia respostas. 

Ele não sabia ao certo quantos comprimidos havia tomado, há tempos ninguém fazia ideia. 

Helena vivia reclusa em seus aposentos, parecendo compactuar do mesmo mal que 

acometera Rick em seus últimos anos antes de colocar em prática sua experiência máxima 

onde ele próprio era o objeto principal. A água subia rapidamente e todos empregados 

estavam reunidos em volta de Helena. Elise que estava começando a estudar medicina 

enquanto trabalhava de arrumadeira na mansão, tocou o pescoço de sua empregadora e 

constatou que não tinha pulso. Seus olhos se encheram de lágrimas no momento que 

passou a informação aos demais. A decisão de todos seguirem para a casa de Lucas 

segundos depois foi unânime, assim também foi para a decisão de deixarem Rick 

vegetando em seu quarto. Ninguém seria responsável pela morte dele se tentassem 

transporta-lo morro acima. A chuva estava muito forte e em pouco tempo eles ficariam 

ilhados se não se apressassem. Deixando tudo pra trás e levando consigo apenas os 

pertences pessoais indispensáveis, os empregados rumaram para a casa de Lucas onde já 

eram esperados por sua esposa e dois filhos. 

A mansão já era invadida pelas águas sujas vindo do morro. Rick estava em sua cama 

ligado a todo tipo de aparelhagem médica com seus bipes infinitos e luzes indicando que 

tudo estava normal dentro dos conformes. Helena jazia em seu quarto ao lado. O corpo em 

uma posição desconfortável devido ao exagero de seus empregados na tentativa de 

acorda-la. A água invadia a casa agora com força monumental. Algumas mobílias já 

boiavam pelo terreno que antes era o assoalho da sala. Lentamente as águas subiam as 

escadas rumo ao segundo andar., deixando tudo pra trás submerso na escuridão e sujeira. 

Relâmpagos riscavam os céus tempestuosos enquanto as águas começavam a 

estremecer as paredes com sua força. Os telhados chiavam e toda a estrutura dava 

indícios de que não iria aguentar por mais tempo. Seus alicerces estavam condenados. As 

águas subiram as escadas e invadiam os quartos do segundo andar. Pelo lado de fora 

apenas o telhado e uma parte do segundo andar podia ser visto, o restante era água.  
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As paredes balançavam quando a água chegou à altura da cama de Rick molhando-o. Os 

aparelhos já estavam todos apagados desde os primeiros relâmpagos quando toda a 

energia caiu. Então com um grito sobrenatural Rick despertou. Seu corpo todo ensopado 

pela água que já cobria sua cama por completo. Depois do impacto desastroso inicial 

terminou, pode perceber que algo apertava sua mão. Era uma mão que a apertava, mas o 

toque era diferente. A sensação era como estar sendo tocado por uma lesma. Rick tentou 

afastar sua mão do grotesco aperto, porém a força de reação foi maior e quem quer que 

fosse o dono daquela mão manteve-a firme no contato. Seus olhos se deslocaram na 

direção da pessoa que o segurava firme, então Rick pode ver uma mulher. Pelas feições 

aparentava ter sessenta anos ou mais, e ela lembrava vagamente uma pessoa. Só não 

conseguia se lembrar, mas era uma lembrança boa. Como se aquela pessoa tivesse 

compartilhado vários momentos de sua vida com ele, dividindo segredos e trabalhando 

juntos em experiências divertidas. Rick foi desperto de seus pensamentos quando a voz 

daquela coisa chegou aos seus ouvidos. Era uma voz pálida, aquática, não sabia encontrar 

uma definição para aquilo que saiu da boca dela em formato de som, conseguiu apenas 

distinguir o que saiu no formato de palavras: 

  “Eis que antes era sono profundo, agora não mais. R’lyeh o aguarda meu amo.” 
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Foi além do que podia 

vociferaram rispidamente 

fazer pouco para tanto 

deu todo corpo que tinha 

 

Imagens nebulosas 

paisagens em cenas fúnebres 

contato humano inexistente 

pensamento dispara à ilha 
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 astronave transestelar HPL-46 Necronomicon percorria a escuridão fria e 

silenciosa do espaço fazia seis anos. Seus inúmeros apêndices davam-lhe 

a aparência de uma gigantesca lula revestida de metal. Parte deles 

encontrava-se destruída. Os motores de plasma tinham sido desligados, enquanto os 

coletores de hidrogênio lavravam o cosmo de átomo em átomo. O veículo prosseguia 

veloz, movendo-se em razão da inércia. De seus dois mil tripulantes, menos da metade 

sobrevivia, esforçando-se por manter as condições vitais da carcaça espacial. 

 "Perdas demais antes mesmo da verdadeira batalha começar... Se é que haverá 

uma", pensou o velho Comandante Providence, cerrando os punhos. 

 Após o motim que eclodira um ano atrás com a destruição da maior parte da reserva 

de alimentos, o Comandante esforçara-se para suprir as necessidades dos sobreviventes. 

Fizera o impensável. Fracasso era uma palavra que nunca constara em seu dicionário e 

ele pretendia a todo custo que continuasse assim. 

 O enjôo no estômago persistia em atormentá-lo e, ele sabia, nunca mais seria 

diferente enquanto uma gota de vida habitasse o seu corpo.  

 A luta resultara na perda de um olho e uma perna. Agora, todos os homens e 

mulheres sabiam quando o Comandante se aproximava devido ao baque seco e regular de 

sua prótese no piso dos conveses a ecoar através dos corredores e compartimentos como 

se fosse um coração vacilante. Era de dar nos nervos. E o olho remanescente, esforçando-

se por enxergar, perscrutava a todos de uma maneira que fazia o sangue nas veias beirar 

ao zero absoluto. 

 A HPL-46 Necronomicon partira da Terra com a missão de investigar um estranho 

fenômeno que surgira no céu: Lalande 21185, havia desaparecido. Essa anã-vermelha 

situada a 8,29 anos-luz de distância ainda deveria permanecer ativa por bilhões de anos. O 

quê teria acontecido? 

 Depois de algum tempo, os astrônomos deram-se conta de que não somente 

Lalande 21185 sumira, mas as estrelas ao seu redor em relação à perspectiva da Terra. 

Concluíram, não sem espanto, que não se tratava da extinção de estrelas, mas de algo 

incomensurávelmente grande e escuro que interceptara as luzes dos astros. E, fosse o que 

fosse, vinha em direção ao Sol.  

 Necronomicon era uma astronave de combate da classe Cthulhu e fora adaptada às 

pressas para, além de seu propósito militar, estudos científicos. 

A 
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 — Sua missão é coletar o máximo de informações e retransmiti-lo para nós — falara 

o terrivelmente obeso Almirante Greene. — Se for hostil, encontre meios para desviar ou 

deter seu avanço e, não sendo possível, destrui-lo. 

 A princípio, o Comandante Providence relutara. Não pelos anos de confinamento 

que se seguiriam até atingir o seu objetivo. Já realizara tarefas duradouras e arriscadas. 

Tampouco saberia descrever com precisão em palavras. 

 — Era um pressentimento de que as coisas não iriam terminar bem — falou a boca 

pequena para o seu Imediato, Winfield, única pessoa entre todos a bordo na qual ele 

realmente confiava. — Você já teve um pesadelo no qual se via completamente perdido e, 

quando despertou, teve um dia dos diabos? 

 — Acho que sim, Comandante. 

 — Pois é, Winfield. Eu nunca tive um sonho tão ruim quanto o da noite que 

antecedeu a nossa partida. As imagens eram caóticas, sombrias. Não me recordo 

exatamente o que eram, somente o sentimento de me encontrar completamente sem 

rumo, apavorado por um terror primitivo, tão antigo quanto o primeiro grito emitido no 

Universo. Não havia alívio algum. Só uma eternidade de medo a assombrar a minha alma. 

Nunca o temor afligiu-me tanto, Winfield. E olha que já passamos por inúmeros perigos. O 

motim só serviu para reforçar esse sentimento. 

 O Imediato Winfield apenas anuiu. Em todos os anos servindo ao lado do 

Comandante Providence, jamais percebera qualquer sinal de fraqueza. A violenta rebelião 

que se seguira após centenas de tripulantes mencionarem pesadelos semelhantes 

contribuíra para fazer seu superior assumir um semblante taciturno de quem aguardava 

uma tragédia infinitamente maior e iminente do que a pilha de corpos formada. 

Instantaneamente, o Imediato censurou-se ante a lembrança dos cadáveres. Trouxe-lhe 

um gosto amargo na boca. 

 — Invejo-o, Winfield — arrematou o Comandante Providence. 

 — Senhor? 

 — A sua incapacidade de sonhar. Quisera tê-la para mim. 

 O imediato não soube o que responder. Nunca considerara um privilégio ter seu 

cérebro substituído por uma cúpula recheada de sinapses artificiais e uma espécie de 

gelatina colorida, tampouco a ausência de sonhos. 

 Os pesadelos persistiram noite após noite e a todos foi ordenado que utilizassem de 

sedativos ou repressores eletrônicos de sono REM.  
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 O Comandante era o único que não fazia uso de tais artifícios. Achava-se na 

obrigação de estar um passo adiante daquilo que os aguardava. Assim, os pesadelos 

sempre o assediavam, cada vez com maior intensidade e terror. 

 Ao longo da História, mais de uma pessoa já especulara se os sonhos não seriam 

algo mais do que exercícios do subconsciente. Em vez disso, não se tratariam de pontes 

através das quais ligariam os homens a outras realidades e entidades, nem sempre 

aprazíveis? 

 Fosse lá o que fosse que havia nos confins do espaço, flertava com o sobrenatural. 

Era de uma escuridão absoluta e fria que faria todos os ossos estremecerem. Não, não era 

propriamente fria, mas sugava toda a energia, todo o calor e toda a vida. Abrangia espaços 

tridimensionais e, até, através do tempo. Um horror ancestral, primitivo e abominável, 

completamente repulsivo. Porém, em meio às trevas infernais, pressentia o Comandante, 

existia alguma coisa mais, um vórtice de perversão cujo único desejo era trazer um 

desespero inimaginável e eterno a qualquer coisa que estivesse em seu caminho. 

 "Nós", pensou. "Nós estamos diante dele." 

 Não raro, o Comandante vinha despertando aos gritos, os quais não eram ouvidos 

pela tripulação narcotizada. Erguia-se trêmulo, encharcado de suor, sentindo um 

formigamento na perna amputada. E o silêncio no interior da astronave chegava mais 

assustador do que a agonia dos que pereceram. 

 Malgrado aquilo que se aproximava em direção à Terra, a astronave transestelar se 

encontrava a mais da metade do curso que levaria a sua nêmesis. 

 — Existe algo maléfico dentro daquilo, Winfield — falou o Comandante certa manhã 

para o seu Imediato, dando voz ao seu coração. — Quando garoto, eu ouvira falar de 

"monstros na borda do Universo", mas nunca pensei nisso além de uma história para 

assustar crianças. No entanto... 

 — Os instrumentos nada detectam, senhor. Sequer a própria nuvem negra é 

registrada. Não irradia nada e tampouco reflete. Ocupa volume, todavia, não tem massa, 

consequentemente, não possui uma densidade mensurável. Ainda assim... 

 — Ainda assim, seus efeitos são perceptíveis — murmurou o Comandante. 

 — Sim, senhor — concordou o Imediato, observando o outro levar a mão esquerda 

à têmpora, numa expressão de dor. — Exerce um efeito de atração cada vez maior sobre a 

Necronomicon. A prosseguir nessa escalada, os cálculos mostram que em uma semana a 

força será tamanha que nossos motores não conseguirão reagir. Seremos sugado. 
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 — Então, temos sete dias para descobrir o máximo e impedi-lo. 

 — "Impedi-lo"?  

 O Comandante Providence sorriu. 

 — Não me olhe assim. Fale com o Almirante Greene. É fácil o balofo exigir o 

impossível enquanto fica na retaguarda. Sei que a coisa possui uma dimensão de anos-

luz. Não passamos de um grão de poeira diante de uma cordilheira. Contudo, se sua 

ameaça representa o fim da Terra, tudo o que pudermos fazer deverá ser feito... 

Compreendeu, Winfield? Tudo! 

 O Imediato entendeu incontinenti as implicações. Esforçou-se por conter o tremor 

em suas mãos, porém, não obteve êxito em relação à voz. 

 — Si-sim, senhor. 

 A tensão no corpo do Comandante feneceu. 

 — Ah, isso se eu durar todo esse tempo, Winfield, se não enlouquecer antes. Oh, 

desgraça! Os pesadelos estão piores e duvido que sejam só sonhos ruins. No último, 

pressenti formas no interior da escuridão... Infinitas formas. Todas emanando um 

sofrimento indizível, uma eternidade de amargura. 

 O Imediato franziu a testa. 

 — O que significa isso, senhor? 

 Havia um vazio na voz de seu superior quando respondeu. 

 — Dirá que estou insano, mas acredito que aquilo devora mundos. Os antigos mitos 

traziam algo de verdadeiro. Sumérios, assírios, babilônios... Não sei como, mas eles 

sabiam. Penso que esse horror cósmico seja tão vasto e antigo quanto o próprio Universo. 

Não me pergunte como posso saber, não faço idéia. Intuição. Projeção astral. Quem pode 

responder? Aquilo nos odeia. Contudo, não nos matará simplesmente. Devorará nossa 

alma e a manterá aprisionada dentro de si, fortalecendo-se com isso e condenando-nos a 

um suplício sem fim. 

 O Imediato remexeu-se, desconfortável. 

 — Isso me parece uma descrição do inferno, senhor. 

 O Comandante assentiu. 

 — Quem diria que o inferno ficava no céu, Winfield. Quem diria... 

 Após um curto intervalo, enquanto ambos observavam a vastidão do nada exibido 

na tela, o Comandante Providence ordenou de repente: 

 — Prepare as ogivas... Agora! 
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 — Si-sim, senhor! 

 Os tripulantes remanescentes, embora poupados dos pesadelos, não eram tolos. 

Viam a inquietação do Comandante, a olheira, veias saltando das têmporas, lábios 

trêmulos. E o inconfundível toc-toc-toc de sua prótese no tombadilho. Puseram-se em 

alerta, sob as ordens retransmitidas pelo Imediato.  

 — Acionem os motores de plasma dianteiros! Parada total! Setor de Armamento, 

prepare o lançamento dos mísseis. 

 Embora poderosos, os motores da Necronomicon nada puderam fazer além de 

reduzir a velocidade de atração, enquanto se mantivessem ligados. Não conseguiram frear 

a astronave por completo. 

 — Desligue-os novamente — ordenou o Comandante. — De nada adiantará resistir 

àquilo. Devemos poupar o combustível para o fim. 

 Assim foi feito. 

 Necronomicon acelerou. 

 — Mísseis a postos, senhor 

 — Lancem-nos! Formação crisântemo. 

 Na quietude cósmica em que a astronave deslizava, seis jatos de chamas romperam 

a placidez sideral e rumaram para o desconhecido, transportando as ogivas nucleares. 

Cada ogiva tinha a capacidade de liberar uma energia equivalente a quinhentos milhões de 

toneladas de TNT. A formação crisântemo possibilitaria que o volume de destruição 

formasse uma bolha do maior diâmetro possível, equivalente a metade da Lua. 

 Outra salva de seis mísseis foi preparada para um segundo lançamento. 

 Devido a distância, os mísseis levariam dois dias para alcançar o alvo. 

 Era um tempo precioso demais para aguardar de mãos abanando. 

 — Lance os próximos mísseis num setor distinto ao anterior. 

 — Sim, senhor! 

  E assim foi feito nas horas seguintes até a HPL-46 Necronomicon contar somente 

com uma ogiva nuclear em seu arsenal. 

 O Imediato Winfield dirigiu-se ao Comandante. 

 — Feito, senhor. 

 — Sim, Imediato. Deveras, está feito. 

 Não havia triunfo e nem decepção na voz. Somente resignação. Ele sabia que a 

missão estava perto do fim. Só deveria aguardar os resultados das fantásticas explosões 
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que se sucederiam — capazes de pulverizar a Lua —, retransmitir os resultados e, a 

seguir, dar a sua derradeira cartada contra o nevoeiro negro que vinha dos confins do 

desconhecido. Sabia que era uma missão sem retorno. Queria que o que restara de sua 

tripulação partisse sem ter de confrontar a pior das verdades, aquela que ia além da 

ameaça sem rosto.  

 "Quando a lógica tornou-se uma monstruosidade", pensou. 

 O estômago tornou a embrulhar. 

 Um mês após o motim, o que sobrara no depósito de alimentos estava prestes a 

terminar. Em segredo, ele e o Imediato transferiram essas porções para a unidade 

recicladora, onde tudo o que fosse possível era reaproveitado, incluindo resíduos 

humanos. Tratava-se de uma brincadeira comum entre os tripulantes um mandar o outro 

"comer merda" e este nada poder fazer além de rir, pois havia um repugnante fundo de 

verdadade nisso. Todavia, face a crise que assomara o molusco metálico um ano atrás, o 

Comandante tivera de tomar uma medida extrema que chocaria até ao mais durão dos 

homens. O horror dos horrores. Todavia, se não fosse assim, todos teriam perecido. Mais 

do que nunca, fracasso estava absolutamente fora de cogitação, custasse o que custasse. 

 "Um preço alto demais, cujo gosto jamais deixará a minha boca." 

 Mais de mil tripulantes mortos durante o motim — cujos cadáveres, até então, 

haviam permanecido num dos apêndices da nave — foram transferidos durante noites 

seguidas por meio de autômatos para a unidade recicladora e retalhados. Cada parte 

terminara reaproveitada de modo distinto e adequadamente recombinada aos alimentos 

que restaram. Desidrataram os restos mortais para o reaproveitamento da água. Seus 

ossos pulverizados transformaram-se em suplementos de cálcio. O tutano tornara-se 

ingrediente para a gelatina da sobremesa. A carne fora triturada e adicionada à carne seca 

da despensa. Pouca coisa terminara descartada e ejetada ao espaço.  

 Em parte, era um alívio para o Comandante que a missão estivesse por findar. 

Dificilmente, o segredo do que cada um estava ingerindo manter-se-ia durante todo o 

tempo necessário à viagem de volta. 

 Dois dias se passaram numa lentidão exasperadora. 

 Pelos cálculos dos instrumentos, a primeira salva de seis potentes explosões estava 

ocorrendo agora. 

 A tela exibia um negror sem estrelas... e não saiu disso. 

 O Comandante gritou: 
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 — Nada! Sequer uma fagulha. As bombas falharam? 

 Um dos tripulantes respondeu: 

 — Não, senhor. Os instrumentos acusam ondas de choque. 

 — E o que mais? 

 — Além disso, nenhum outro efeito, senhor. 

 — E a coisa? 

 — Não houve diminuição na velocidade e nem em seu efeito sobre nós. 

 O homem caolho suspirou. 

 Os demais mísseis não tiveram melhor sorte. 

 O Imediato Winfield posicionou-se ao lado de seu superior. 

 — Então, é isso, senhor. 

 — Sim, velho amigo, é isso. 

 O Imediato arregalou seus olhos. Jamais o Comandante Providence referira-se a ele 

dessa maneira. 

 O Comandante prosseguiu: 

 — Transmita os resultados para a Terra, bem como o meu diário criptografado. 

 Não precisou dizer mais nada. 

 O Imediato Winfield sabia o que significava. 

 Naquela noite, enquanto os tripulantes dormiam sob o efeito dos sedativos e 

repressores eletrônicos, ele e o Comandante Providence da astronave de combate 

transestelar HPL-46 Necronomicon, classe Cthulhu, acionaram os motores de plasma e 

puseram-na a toda velocidade em direção ao terror primevo. Programaram a saturação 

dos motores bem como a explosão da última ogiva no momento exato em que 

penetrassem na coisa escura. Talvez resultasse em nada como os mísseis, mas, pelo 

menos, de modo algum aquilo absorveria as almas da tripulação para o suplício eterno. 
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 cidade de Mersin, ao sul da Turquia, tem belezas naturais de tirar o fôlego. Por 

ser uma cidade  as margens do mar do mediterrâneo e também pelo imponente 

castelo de Korikos, uma construção medieval que fica as margens do mar. Mas de 

tirar realmente o fôlego é o que irei relatar aos leitores. Fato que me foi descrito por pessoa 

que não posso nomear neste registro, mas tem de mim toda credibilidade desejável. 

Mesmo sendo algo que se possa atribuir a alguém da mais astuciosa imaginação, jazem a 

miúde em recantos secretos do pensamento, inacessíveis a compreensão humana. 

 

Porém devo dizer que tudo o que vivenciamos é real, ao seu modo. Acontecimentos 

naturais e inevitáveis exageros em que caímos quando relatamos situações cuja influência 

foi forte e ativa sobre as faculdades da imaginação. Além do fato de os incidentes a narrar 

serem de uma natureza tão fantástica, não tendo, necessariamente, outro apoio senão 

eles próprios. 

 

Era maio de 1861, e Mersin sendo uma cidade ainda pequena, em plena primavera, se via 

agitada pela presença do circo dos irmãos Kolberts, artistas andarilhos que viajavam por 

todo país, e que carregavam a fama de levarem ao locais em que passavam grandes 

espetáculos. 

Entre as diversas atrações, um ilusionista chamado Dhed tinha lotação total em sua tenda 

durante  suas apresentações, usando uma capa de cor avermelhada e sempre 

acompanhado de sua assistente, a quem ele intitulava ser Norma, a esposa do deus 

Osíris. No palco, durante suas exibições, é colocado sobre uma pequena mesa uma 

diminuta estatueta de pedra, que segundo o artista, daria origem ao seu nome. Dhed, é um 

dos símbolos mais comuns e mais encontrados na mitologia egípcia. É um hieróglifo em 

forma de pilar que representa estabilidade. É associado a Osíris, o deus egípcio do pós-

morte, do submundo e dos mortos. O símbolo é comumente interpretado como sendo a 

representação de sua coluna vertebral. O pilar de Dhed foi também utilizado 

como amuleto para os vivos e mortos. 

O místico mestre das ilusões encantava a todos com seus inúmeros truques. Entre os mais 

esperados pelo público, além de espelhos, fumaça, espadas e o brilho das pedrarias de 

sua capa, estava a façanha de fazer desaparecer objetos e reaparecerem em outros 

locais. 

A 
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As apresentações se seguiram por doze noites, e após terminar sua última apresentação, 

Dhed notou que nem todos os expectadores deixaram sua tenda. Cinco homens 

permaneciam sentados em suas cadeiras, na primeira fila. 

— Senhores... o show já terminou — disse o ilusionista. 

Um indivíduo, muito bem vestido e aparentando mais de cinquenta anos, com um vasto 

bigode grisalho, ergueu-se  de sua cadeira e aproximou-se do palco, enquanto os demais 

permaneceram sentados, observando enquanto o mágico recolhia seus objetos. 

— Sr. Dhed, creio que na sua última passagem pela cidade de Antalia, uma grande quantia 

em joias desapareceram do Antalia Bank, como em um passe de mágica. 

O artista nem por um instante mostrou-se abalado pela acusação do estranho espectador. 

— O que eu faço são truques de mágica, não roubo bancos senhores! É mera ilusão, que 

somente seus olhos podem torná-las reais. Seja o que foi que os senhores imaginaram, 

não passa de ilusão. 

Aquela explicação  absurda, de um cinismo incrível, deixou a todos estarrecidos. 

Encontravam-se todos diante de uma situação, no mínimo intrigante, na qual o acusado 

fundamentava sua inocência de modo quase inacreditável, sem cabimento algum. Fazendo 

o que sabia fazer de melhor, iludir. 

O homem de pé enfrente ao palco, abriu levemente seu paletó, mostrando preso em seu 

colete o emblema de metal da policia Turca. 

— Sou o inspetor Mallet, e creio que o senhor deve me acompanhar, juntamente com a 

moça a qual chama de esposa de Osíris. Precisamos de uma explicação, mas na 

delegacia. 

Mesmo com o que disse o inspetor, Dhed permanecia extremamente calmo. 

— Prezado inspetor, nada possuo, a não ser minhas roupas e minha tenda. Como poderia 

eu, possuir joias de grande valor e viver miseravelmente neste circo? 

—Tenho acompanhado suas apresentações — Disse o inspetor. E continuou: — Parece-

me que infelizmente por cada cidade que o senhor passa, misteriosamente objetos 

valiosos desaparecem sem deixar vestígios, sem nenhuma pista. Já revistamos sua 

carruagem, e encontramos algumas peças lá. Desta vez o senhor não vai escapar. 

O ilusionista mantendo a mesma serenidade, agachou-se no palco para ficar mais próximo 

a Mallet. 

— Existem dias em que gostaríamos de voltar e começar tudo de novo inspetor, mas quem 

poderia afirmar que se pudéssemos começar de novo não terminaria da mesma forma. 
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Poderíamos dizer que é o destino. O inspetor é um homem justo, por este motivo não vai 

negar-me um último pedido antes de conduzir-me a delegacia. Gostaria de fazer minha 

última apresentação, um único número. E somente para os senhores. 

 

Houve uma breve hesitação por parte do policial, mas recuando até sua cadeira, fez um 

aceno com a mão sinalizando que concederá sua  derradeira solicitação, e sentou-se 

novamente. 

— Cuidado com o que vai fazer Dhed, desta vez estamos preparados. 

— Que mágica poderia eu fazer para fugir dos senhores? Acho que somos livres para 

sermos bons, maus ou indiferentes. Penso que o caráter determina o destino, porém não 

creio que o resto é predeterminado. É apenas consequência. Após terminarmos o número, 

estaremos aqui mesmos, a sua espera, inspetor. 

Com esta resposta, o homem das ilusões colocou sua auxiliar de joelhos no palco, e 

pegando um  sabre que estava sobre a mesa, colocou a lâmina na parte frontal do pescoço 

da moça. 

— Devo alertá-los que é apenas um truque, jamais teria eu, a intenção de ferir minha tão 

linda assistente.  

Dizendo isto, o ilusionista com um rápido e certeiro movimento atravessou de um lado ao 

outro o pescoço da jovem com a afiada lâmina do sabre. Um silêncio mortal caiu sobre a 

tenda. Até que segurando a mão da jovem, ajudou-a a levantar-se e com um breve 

movimento de reverência, agradeceram a  minúscula platéia que os assistia. 

Era com certeza o melhor e mais difícil número de ilusionismos já feito, mas para o 

desencanto de Dhed, de seus expectadores nenhum aplauso ouviu-se. Permaneciam 

sentados, imóveis, com suas gargantas cortadas e suas cabeças jogadas ao chão.      
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