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Não quero ir para o céu: nenhum dos meus amigos está lá. Há coisas que 
são preciosas justamente porque duram pouco. Um sonhador é aquele que 
só ao luar descobre seu caminho e que, como punição, vê o amanhecer antes 
do resto do mundo. A vida nunca é justa, e talvez seja bom para a maioria de 
nós que não seja. 

— Oscar Wilde 
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ra noite de terça-feira, meu filho já estava dormindo e eu seguia para o meu 

quarto quando vi o facho de luz vermelha vindo pela fresta da porta. 

— Bem, Oráculo, pelo visto temos mais uma missão antes de eu ir dormir. 

— Correta, Guardiã, uma missão de resgate numa cidade destruída: São João 

Marcos. 

— Meu avô me contava sobre a comoção causada na época: dizia que era uma bela 

cidade, cheia de vida e seus moradores tinham verdadeiro amor pelo local. 

— E também era onde estava guardada uma das relíquias de São Marcos: o seu 

livro — responde o Oráculo, o ser onisciente que habita a esfera de diamante. 

— O livro existe mesmo? E onde ele ficou esse tempo todo com a cidade demolida? 

— Nas ruínas da igreja — desta vez quem me responde, sorrateiro como sempre, é 

o Campeão, o tigre alado de dois metros de altura. Sempre me indago como ser tão 

grande consegue me pegar de surpresa dentro da minha casa. Pelo menos terei a certeza 

de que meu filho estará em segurança durante a minha ausência. 

 

— Certo, mas se tudo foi destruído, por que a pressa agora? 

— Porque amanhã completam trinta e três anos de quando começam a demolição 

de São João Marcos e a magia de proteção da relíquia foi rompida — disse o Oráculo. 

— Ainda assim, perdurou por bastante tempo — comento. 

— A idade de Cristo, porém outro ser estava também contando o tempo para obter a 

relíquia — completou o Campeão. 

 

— Quem? 

— O general nazista Reinhard Heydrich. 

 

* * * 

 Desta vez eu vou voando da cidade do Rio de Janeiro até o destino de nossa 

missão. E mais uma vez vou enfrentar um nazista. 

E 
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 — Muito bem, deixa ver se eu entendi: esse general Reinhard Heydrich já está 

morto mesmo e nós teremos de capturar o seu fantasma que pretende usar o livro de São 

Marcos para retornar à vida? 

 — Correto, Guardiã. 

 — E como ele chegou até aqui? 

 — Após a destruição da Lídice original na Tchecoslováquia, várias outras 

localidades ao redor do mundo foram assim rebatizadas em sua homenagem. Entretanto o 

nome acabou amaldiçoado pelo próprio Führer, fazendo com que todas essas cidades 

funcionem como uma rede de transporte somente para ele e seus oficiais. 

 — Isso explica como o fantasma de Reinhard Heydrich chegou até as ruínas de São 

João Marcos, já que ele morreu na Lídice original. 

— Sim, Alice. E agora que estamos chegando às ruínas da cidade precisamos 

preparar a nossa tocaia — encerrou o Campeão antes de pousarmos. 

* * * 

 Montamos guarda próximos às ruínas da antiga basílica. O fantasma do general 

nazista não demora a aparecer. 

Ele se dirige para próximo de onde ficava o altar da igreja e se abaixa como se 

tentasse atravessar o solo. 

Eu apenas sussurro: — Agora? 

O Campeão pisca e corre veloz até Reinhard Heydrich. 

Mesmo sendo um fantasma ele leva um susto. Não tem como ser atingido pelo 

Campeão, porém a sua reação foi de surpresa genuína. 

Aproveito a oportunidade e entro em campo para dar o golpe fatal. 

— Oráculo, capere Reinhard Heydrich exspiravit! 

De início ele resiste, mas a magia do Oráculo se mostra mais poderosa e o arrasta 

para dentro esfera de diamante. O fantasma ainda abre a boca como num grito de 

desespero, porém sem força ou voz antes de desaparecer. 
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— Mais um nazista que fazemos deixar este mundo em definitivo e assim não 

promover mais maldades. 

— Sim, Alice — responde o Campeão — mas agora é hora de resgatarmos o livro 

de São Marcos. 

— Como? 

— Apenas toque a mesma pedra que o fantasma tocava, segurando o Oráculo. 

Eu me agacho e faço o que o campeão disse. A pedra se arrasta para o lado e 

revela um livro grande e brilhante. 

Pego ele com a minha mão livre e sinto a magia arcana que pulsa no mesmo. 

Parece vivo. 

— Recuperamos a relíquia de São Marcos, e agora Oráculo? 

— Agora devemos ir para a Basílica de São Marcos em Veneza, pois é lá que o 

mesmo deverá ficar. Infelizmente a cidade de São João Marcos continuará assim, em 

ruínas praticamente esquecidas por muitos anos até que seja lembrada e corrigida a 

injustiça cometida contra a mesma. 

— Bom saber disso Oráculo, pois mesmo sem o livro debaixo da pedra eu ainda 

sinto o pulsar da cidade. Mas agora temos de ir até Veneza antes de eu voltar para casa. 

Vamos voar, Campeão? 
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assei a sonhar com meu irmão morto. É claro que a gente nunca esquece um 

ente querido. Mas o tempo é capaz de entorpecer nossa dor. Às vezes, num olhar 

rápido em uma foto de família, a saudade chega e do mesmo jeito vai embora. 

Mais do que sonhar, acho que o tenho visto. Sinto que estou ficando louco, mas posso 

jurar que o vejo, principalmente quando me deito e estou prestes a dormir. Penso vê-lo em 

pé, na beira da cama, me observando. Nesses momentos me aproximo do corpo de minha 

mulher. Sinto medo, confesso. Ela sempre me abraça e então ele parece ir. Nunca mais fui 

o mesmo depois daquela noite em que ele se foi para sempre. Tornei-me taciturno e sinto 

o ressentimento de meus filhos, quando me pedem para levá-los a alguma praia e sou 

obrigado a negar. 

Minha mulher sabe apenas o que lhe contei sobre aquela noite, entretanto não tive 

coragem de revelar a verdade. Ela aceita meu medo de mato e de qualquer tipo de água, 

por me pensar um traumatizado. Não posso evitar o frio que corre na espinha e a 

sensação de que vou sufocar quando vejo águas escuras de uma lagoa. Ainda consigo 

sentir, ao fechar os olhos, o horror tomar conta de mim. Aprendi a controlá-lo depois de 

anos de terapia, entretanto, quando vejo uma quermesse na vida real ou mesmo em 

filmes, ele retorna com força total. Não consigo me livrar desse gatilho que faz relembrar a 

perda de meu irmão. Ouço seus gritos e fujo em sonhos. Fujo no dia a dia. A última etapa 

do meu tratamento é jogar no papel tudo o que se passou naquela noite de primavera. 

Extirpar para sempre esse mal que me corrói. Mas não é fácil. Tenho que resgatar um 

pouco da sobriedade perdida, pelos meus filhos e minha mulher. 

Fui um adolescente alegre, cheio de amigos, sempre pronto para uma aventura. João era 

meu irmão caçula. Éramos inseparáveis. Estava com dezesseis anos e ele quatorze 

quando nossos pais fizeram uma viagem ao exterior. Não quisemos acompanhá-los. Já viu 

adolescente gostar de cidade histórica e velha como as da Itália? A gente queria era ir para 

a fazenda dos tios, a Santa Isabel, andar a cavalo e, quem sabe, eu pudesse rever a 

Melissa, amiga de minha prima Elena. Aquela morena tinha cravado uma flecha certeira no 

meu coração. Ela morava em Santa Isabel do Rio Negro, aqui no Amazonas. Eram amigas 

de escola. Fomos recebidos pela tia Elvira com a mesa farta. Meu primo Bentinho e eu 

tínhamos a mesma idade quando a coisa toda aconteceu. Faz anos que não o vejo. Nunca 

mais tive coragem de voltar lá. 

P 
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Depois de passar a tarde jogando bola no terreiro de café, o tio nos levou para a 

quermesse na cidade. Era dia da santa padroeira da paróquia. Depois da missa os jovens 

ficavam jogando argolas nas barracas, enquanto a música corria solta no alto falante da 

praça. Melissa não pôde ir. Para meu azar, estava doente. Entretanto havia uma menina 

solitária perambulando pelo local. Cada vez que acertava uma argola na garrafa eu sorria 

e, ao bater o punho no punho de João e Bentinho, nossos olhos se encontravam. Ela não 

sorria com os lábios e sim com olhos que pareciam feitos de água cristalina, brilhando 

embaixo das luzes brancas penduradas nos mourões. Perguntei sobre ela para Betinho e 

ele disse que nunca a tinha visto por aquelas bandas. Talvez fosse parente de um dos 

moradores da cidade. Continuamos o rolê pelas barraquinhas de comidas e a menina 

parecia me seguir. Era bela com uma noite de brisa. Seus cabelos eram longos e 

castanhos, de cor morena, mas não morena como as meninas daqui. Sua pele parecia ter 

um leve brilho, como se estivesse ligeiramente molhada. Quando me decidi saber mais 

sobre ela, algo pra lá de estranho aconteceu.  

Já era hora de voltar à fazenda. A festança estava terminando. Enquanto os tios seguiam 

para a caminhonete, eu puxei João para meu lado. Queria que ele fosse até a menina 

perguntar seu nome. Ele revirou os olhos e começou a tirar sarro de mim, mas foi. Deu 

dois passos e uma espécie de nevoeiro começou a se aproximar de forma lenta e densa. 

Senti um estranho arrepio percorrer meu corpo. Corri atrás de meu irmão tentando impedi-

lo de se aproximar da menina. Cheguei a tocar em sua mão, mas quando olhei para os 

lados, a densa neblina havia tomado conta do lugar. Ouvi gritinhos femininos e passos 

apressados nos cascalhos ao longe. Os carros estavam deixando o lugar, mas não 

conseguia enxergá-los. Gritei o nome de meus tios, mas o som parecia não se propagar. 

Achei estranho, no meio de toda aquela neblina, conseguir ver a menina seguindo por uma 

trilha. João estava apavorado. Disse a ele que talvez a menina pudesse nos ajudar, já que 

ela parecia saber para onde estava indo.  

João estacou assim que a chamei. Ela olhou para trás e então um canto saiu de sua boca. 

É algo que me acompanha até hoje quando fecho os olhos. Aquele som agudo, doce e 

etéreo nos embalava. Uma paz, um torpor nos envolvia fazendo-nos segui-la sem 

questionamento. Ela sorria enquanto cantava.  

Caminhamos entorpecidos. Sentimos um deslocamento de ar, como se algo tivesse batido 

diretamente em nós. Perdemos a menina e o silêncio se fez na estranha noite. 



CONTOS ASSOMBROSOS II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 12 ] 

— Ai, cara! Não estou gostando disso. Vamos dar o fora daqui. — Disse João, segurando 

a manga da minha camisa. 

Agarrei seu cotovelo e me pus fazer o caminho de volta, sem saber ao certo para onde 

estávamos indo. João praguejava baixinho. Senti o terror abrir portas dentro de mim que 

jamais pensei que existissem. Havia um silêncio espectral ao nosso redor. Não havia 

vento, nem barulho de animais. Caminhamos sentindo nossas respirações ofegantes e 

então veio o alívio. Agradeci aos céus quando a lua apareceu no céu e pudemos ver uma 

estrada beirando o Rio Juruá que fazia divisa com a fazenda Santa Isabel. Havíamos 

andado tanto assim? Deixei o pensamento de lado e apertamos o passo. Então o canto 

recomeçou. Parecia estar em todos os lugares, dominando a paisagem. Fechei os olhos, 

tentando distinguir a direção do som, procurando pela menina. Parecia que o canto se 

somava a várias vozes vindas de dentro do rio. Olhei para meu irmão e ele estava 

catatônico.  

— João! O que está fazendo? — Perguntei, aflito, segurando seu braço, no momento que 

o vi se dirigindo ao rio.  

Não me respondeu. Soltou-se de minha mão e então a vi. Ela estava sentada sobre uma 

pedra enorme, na beira do rio, trazendo um espelho na mão. Seus cabelos estavam soltos 

e seus olhos d’água nos chamavam, assim como seu canto. Fechei os meus e um 

pensamento varreu minha cabeça. Algo me dizia que deveria pensar no meu verdadeiro 

amor, então me pus a pensar em Melissa. Percebi que o seu canto se tornava abafado nos 

ouvidos, como um escudo protetor.  

E foi assim que João se perdeu naquelas águas escuras. Precisava salvá-lo. Tratei de 

tampar os ouvidos e correr até ele. Ele entrou nas águas cintilantes e ela sorriu para mim. 

Mergulhou com graça e pude ver seu rabo de peixe empinando no céu claro, antes de 

adentrar no rio. Gritei quase explodindo os pulmões, mas João estava enfeitiçado. Corri até 

a margem, e num átimo de segundo ela já estava ao lado dele, segurando suas mãos. Tirei 

as mãos do ouvido, passando a cantar uma balada de rock mentalmente. Pareceu surtir 

efeito por uns instantes. Lembro-me de ter rogado a ela que não o levasse. A garota sorriu 

e estendeu a mão para mim. Quase a segui, não fosse o terror que me acometeu, quando 

vi vários vultos surgindo das profundezas das águas.  
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Rostos desfigurados e plúmbeos, olhando o vazio, tão catatônicos quanto João. Pareciam 

dar boas vindas a ele que se entrevara num beijo profundo nos braços da garota. Os vultos 

entoavam a mesma canção enquanto ela parecia drenar seu sopro de vida, num surto de 

amor profundo. Eles olharam para mim e vi rostos que um dia pertenceram a jovens e a 

homens, talvez pescadores desavisados. Eram tantos que a loucura quase me fez 

desfalecer. Fechei os olhos, esperando que sumissem e tudo voltasse ao normal, mas o 

canto maldito persistia, mesmo abafado por minhas mãos. Abri-os novamente e vi jovens 

com lanças nas mãos, rosto pintado de vermelho e cabelo de cuia. Pareciam índios 

guerreiros. Seus corpos estavam mutilados por cortes profundos. Alguns traziam flechas 

cravadas nos corpos. Creio ter desmaiado, pois acordei com o sol queimando meu rosto e 

sendo chacoalhado por mãos fortes e firmes. 

— Graças a Deus! Você está bem, André?  — Meu tio me abraçava aliviado, enquanto 

tentava me esquivar, querendo saber de João. 

— João. Onde está João, tio? 

— Me conta o que aconteceu, André. — Pediu-me com o semblante carregado. 

Em poucos segundos despejei sobre ele o que lembrava. Ele franziu o cenho e olhou para 

as águas do rio. Estendeu a mão e me puxou, fazendo-me ficar em pé. 

— Vamos sair daqui. Sua tia está preocupada com você. 

— Não vou a lugar nenhum sem o João. 

— João se foi, André. Não tem mais salvação. A Uiara o levou. 

Fiquei perplexo. Sabia que não havia sonhado. Todo aquele horror levou meu irmão para 

sempre, para longe de mim. Não pude suportar o olhar de minha mãe por muito tempo. 

Mesmo ela conhecendo a lenda da maldita sereia, ainda havia, bem lá no fundo, embora 

nunca tenha proferido palavra alguma, aquele olhar de censura. Tento me convencer de 

que não tive culpa. Dizem que quando a Uiara põe o olho em você, não te liberta. Mas fui 

poupado naquele dia, entretanto sinto que não serei mais. Por isso João está aqui. Assim 

como os outros, ele cantará para mim, me chamando. As malas estão prontas. Não tive 

mais como negar à minha esposa e filhos um passeio a Fernando de Noronha. Penso em 

não me aproximar do mar, mas algo me diz que não terei êxito.   
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ra domingo, era de tarde. Não podia mais esperar. Decidiu fugir e assim tinha que 

sê-lo. Uma tarde ensolarada, branca, fria. Quase nenhum barulho na casa, o 

velho dormia na rede, imóvel, chapéu cobrindo a cabeça, radinho tocando uma 

música calma, uma flauta, ao longe.  

Colocou algumas roupas na mochila, um jeans, uma blusa de lã, uma calcinha, uma meia, 

uma escova de dente. O resto, ela daria um jeito, com o tempo, a viagem. Teria que ser 

naquele dia e desta vez ninguém iria encontrá-la de novo. Essa tristeza honorável e 

silenciosa que caíra sobre ela era séria e decisiva, exigia essa fuga. Tanto tempo 

esperando a casa aberta e desprotegida. Penteou os cabelos, os pelos nas pernas, nos 

braços. Tinham aumentado nesses últimos meses, mas ainda podia escondê-los com as 

roupas. Pôs seu casaco preferido, o marrom, pegou sua bolsinha na qual guardava 

algumas coisas como umas figurinhas e algum dinheiro roubado, umas moedas.  

Não podia mais suportar nem mais um dia nessa prisão, os maus tratos. Sentada na borda 

da cama, olhou as pontas dos pés deformados alguns segundos, o chão usado, as 

paredes mofadas cobertas de dois pôsteres quase apagados, um calendário com umas 

árvores, oliveiras, pinos talvez. A janela fechada, como sempre, mas pelas frestas podia 

ver as pessoas passarem, chegando ou partindo. Há meses estava tentando forçá-la e há 

duas semanas tinha conseguido. Muito velhas, madeiras podres. Chorou, exultou. Ela 

estava somente encostada, agora bastava empurrá-la de leve, pular e sair correndo pelo 

campo. Não olharia nenhuma vez para trás. Pouco importava a mulher que lhe dava de 

comer, essa gente suja e muda que a impedia de sair e ver a luz do sol há tantos anos.  

Agora estava a caminho de sua liberdade, em sua inocência se alimentaria de sonhos, 

reveria o mundo, um mundo que sabia que existia em algum lugar. De leve, abriu a janela 

silenciosamente. A música baixinha, regular, suave e hipnótica continuava. Apoiou-se na 

beirada e pulou para fora. Caiu no chão, era alta, a janela. Machucou-se um pouco na 

perna, sentiu dor, gemeu, mas nada que pudesse detê-la. Ouviu um cachorro latir. Ele iria 

vê-la se não fosse rápida. Era preciso correr, não sentir dor, apenas correr. Cabeça baixa, 

ela vai seguindo primeiro andando de leve, depois mais veloz até acelerar feito louca, sem 

fôlego, fauno triste no campo perseguido por lobos.  

Logo a casa já estava bem longe, uma luz na cozinha, a noite caindo em cima de tudo. 

Sentiu-se leve, quase feliz e correu ainda mais afoita. Durante todo esse tempo, tinha 

esquecido o essencial, esse vento frio de liberdade, a presença dessa terra, desse mato 

E 



CONTOS ASSOMBROSOS II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 16 ] 

sob os pés e depois, o sorriso do primo, anos mais cedo, olhando com curiosidade o que 

seria para ele esse maravilhoso brinquedo.  

Ao chegar à estrada, teve medo. Os carros passavam numa velocidade desconhecida, 

tudo tão brilhante, tão distante. Teve vontade de chorar, de voltar ao conhecido. Esperar a 

comida da noite, a visita do velho.  

Um carro parou. Era para ela. Perguntou-se se sua vida era tão ruim, se não valia a pena 

voltar e continuar a viver tranquilamente a rotina do cativeiro. Tantos anos já haviam 

passado. Mas não teve escolha, até quis voltar, não pôde, empurrada por um desejo mudo 

ou simplesmente medo das pancadas. Entrou no carro, o motorista perguntou para onde 

iria. Ela só disse que pouco importava, que queria ir para longe dali.  

Rejeitada e maltratada, nascera marcada para tentar viver, desde muito jovem, quando sua 

mãe a abandonara na casa dos tios com horror do pequeno animal frágil e peludo que 

colocara no mundo. Depois de alguns anos, acabou na casa do velho. Amante de 

excentricidades quis comprá-la assim que soube da anomalia. Os deuses se satisfizeram, 

mas depressa e mal.  

De tragédia em tragédia conseguiu sobreviver. Um pouco como todo mundo, talvez um 

pouco mais. Até esse dia em que seu desespero foi grande demais. Viu-se livre e inundada 

de esperança pela última vez. Na rádio do carro a mesma música, mais concentrada, 

urgente, menos fluída. A viagem não durou muito. Seu corpo pequeno, hirsuto e 

ensangüentado foi encontrado no dia seguinte. Ojeriza do derradeiro e inevitável encontro 

mal fadado.  
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á anos a empresa de cosmético de Juliana era a mais rentável do ramo. 

Uma estratégia peculiar a fez despontar no mercado e sedimentar a sua 

liderança. Estratégia essa que havia sido aplicada com maestria por todas 

firme, decidira fundar uma pequena fábrica de cosméticos. Ela e seu marido eram oriundos 

da França e no passado fizeram parte de uma companhia teatral francesa. A mãe de 

Juliana, Lola, viveu seus primeiros anos de infância rodeada por atores e atrizes.  

Os palcos das cidades mais remotas das regiões dos Alpes Franceses foram 

visitados pela pequena Lola. Seu lugar cativo era a primeira fileira dos teatros, bem à 

frente dos músicos. O lugar era escolhido por ser ideal para que Lola assistisse aos 

espetáculos com toda a atenção. Tinham-na como um talismã da sorte. Enquanto assistia 

a tudo e observava todos os detalhes dos figurinos e maquiagens dos personagens, Lola 

mal sabia que teria uma participação efetiva e mágica na vida de tantas pessoas pelo 

mundo afora. Fosse pela inventividade das roupas e adereços que os atores usavam, 

fosse pela atuação dos atores e atrizes, algo misterioso ocorria e sua atenção aos detalhes 

era redobrada à medida que atingia a idade adulta.  

Certa vez, a perplexidade a tomou de assalto ao ver sua mãe entrar no palco com a 

face pintada, repleta de maquiagem parecendo qualquer ser humano menos a figura da 

mãe amorosa eternizada em seus sonhos. Lola aguçou seus sentidos. Ouvia a voz da mãe 

atentamente. Nem sequer piscava. A voz aveludada, macia e alusiva aos timbres mais 

adoráveis do canto dos pássaros em nada se assemelhava àquela que lhe perturbava os 

sentidos. O suor escorria pela sua jovem face e as mãos trêmulas não escondiam o pavor 

que adentrava sua alma. Em segundos Lola vislumbrou um ser que ao falar usava notas 

agudas, lancinantes, pujantes, as quais lhe causavam repulsa e horror. Evocavam o mal. 

Não era sua mãe, não era ninguém.  

A partir desse dia, ela se apoderou dos produtos de maquiagem que à época eram 

disponíveis e lançou-se em um mundo mágico, onde tudo se transformava, inclusive as 

pessoas. Munindo-se das técnicas adequadas, qualquer um pareceria ser quem bem lhe 

aprouvesse e pelo tempo determinado que assim lhe interessasse.  

Lola passava horas estudando maneiras de utilizar os produtos e ao final de um ano 

suas maquiagens eram motivo de orgulho da companhia teatral. Não demorou muito para 

que ela, já aos dezoito anos, fosse reconhecida como uma das melhores maquiadoras 

H 
as gerações da família Case. A avó de Juliana,  Madame  Cécile  Case,  matriarca de pulso
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teatrais da época. Um revés nas finanças e a situação precária em que a companhia 

teatral se encontrava inviabilizou a continuação das apresentações. A companhia teatral 

desfez-se. Aos olhos de Lola, o declínio da companhia devia-se a ela. Lola, certa de que 

em nada se assemelhava a um talismã da sorte, passou a acreditar que a sua presença na 

primeira fila dos teatros e os devaneios aos quais eram submetidos seus pensamentos 

quando assistia às encenações é que protagonizaram o fim da companhia teatral.  

       

No fim da década de 60, Lola mudou-se com seus pais para o Brasil. O amor pelo teatro 

que seus pais trouxeram na bagagem e a adoração que Lola desenvolvera pela arte de 

montar uma fábrica de cosméticos. Acreditavam que sua filha teria a motivação necessária 

para continuar a exercer o ofício que tanto amava. A mudança de país não lhe causaria 

tanta dor. 

revolucionou o mercado. Certo dia, convidou as funcionárias da fábrica a se maquiarem 

utilizando em abundância os cosméticos que fabricavam. A inovação foi muito bem 

recebida e todas as mulheres da fábrica não só trabalhavam maquiadas como também em 

seus dias de folga assim transitavam pelas ruas e comércio da cidade. Não durou muito 

tempo para que fossem notadas e os rumores surgissem: 

 

enquanto outros apreciavam enormemente a iniciativa. A cidade ficou famosa. Os mais 

variados tipos de semblantes percorriam a cidade e seus arredores. Rostos maquiados, 

por vezes com olhos angelicais, ora sensuais, e quando não, o mais diabólico dos olhares, 

prendiam a atenção não só das crianças que se encantavam, ou por vezes se assustavam 

com o que viam aguçando seu poder imaginativo, como também dos adultos, pelos mais 

variados motivos: deslumbramento, admiração, paixão, terror, medo. Pelos últimos, tais 

rostos afloravam-lhes sensações bizarras seguidas de maus fluidos e energias negativas.  

personagens ocupavam o seu rosto. Cada noite sua face adquiria feições diferentes. Ela 

passava um bom tempo antes de dormir preparando seu rosto. A transformação que 

ocorria não era apenas externa. A magia do momento lhe impregnava os sentidos. Ela 

resgatava os tempos em que encenava peças teatrais, tragédias gregas, entre outros 

Madame Cécile  e seu marido decidiram mudar de país e tentar a sorte em outro lugar.

maquiar foram fatores determinantes para que Madame Cécile  convencesse  seu marido a

A   forma   como   Madame   Cécile   passou  a   anunciar   os  produtos  que  vendia

- Que  coisa  mais  estranha!  Madame  Cécile   perdeu   a   noção  - diziam  alguns,

Madame  Cécile   há   anos   adquirira   o   hábito   de   dormir   maquiada.  Diversos
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espetáculos na companhia teatral em que atuava juntamente com o marido. Noites tórridas 

de amor pleno eram vivenciadas pelo casal. O que o avô de Juliana não previa é sentir o 

corpo gélido, inerte e sem vida de sua amada mulher, ao seu lado. Alguns dizem que sua 

morte prematura, seguida da morte trágica de seu marido, deveu-se ao fato de terem 

morta deitada em sua cama ao amanhecer. Seu marido, ao vê-la, soltou o mais estridente 

grito de horror. 

Após não mais que um mês de delírios e mal súbito, ele sucumbiu à falta de seu 

grande amor. Alguns diziam que ela sempre fora uma bruxa e que viera buscá-lo após a 

sua morte. 

Lola contava e recontava essa história para sua filha Juliana e, em uma dessas 

vezes, extenuada e seguindo os passos de sua mãe, ela morreu subitamente, sem causa 

finalmente reagrupar sua família. 

Restou a Juliana gerir a fábrica de cosméticos. Mal ela tomara posse da gestão dos 

negócios, uma ideia inusitada lhe ocorreu. Com o intuito de atingir lucros gigantescos, 

Juliana inovou e expandiu os ideais de sua avó. Juliana sugeriu que os homens que 

trabalhavam na fábrica poderiam se maquiar também. Esse não seria um privilégio 

concedido apenas às mulheres. Qualquer funcionário teria o direito de utilizar os produtos 

e as técnicas de maquiagem.  

O número de funcionários maquiados triplicou.  

Certa vez, em época de grande demanda, a fábrica a pleno funcionamento exigia 

dos funcionários a dupla jornada. O trabalho era intenso e, para agilizar a ida e vinda dos 

funcionários, um motorista foi contratado para transportá-los de volta às suas casas nas 

altas horas da madrugada. Ele era um jovem homem. Muito amável e solicito, fazia as 

viagens com entusiasmo. Até que o terror adentrou em sua vida. 

As madrugadas de noite fria gelavam o ar. Os funcionários entravam na van 

extenuados pelo trabalho e logo pegavam no sono. Um a um desciam do automóvel e em 

passos sonolentos entravam em suas casas. Noite após noite, o motorista presenciava 

esse ritual. O silêncio era sepulcral. Nenhum som além do vento que passava pela fresta 

evocado  os  espíritos  malignos  de  seus  antepassados.  Madame  Cécile  foi  encontrada

plausível. Novamente, atribuíram a Madame  Cécile esse fim  prematuro  da  empresária de

sucesso que Lola se tornara. Disseram que Madame Cécile  viera ao encontro da filha para



CONTOS ASSOMBROSOS II – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 21 ] 

das janelas do veículo era ouvido. Em uma noite mais gélida do que as mais mortais delas, 

o motorista, exausto, ao chegar na garagem da fábrica, desligou os motores da van pronto 

para seguir seu caminho em direção aos braços de Morféu. Subitamente ele sentiu um 

tremor nas pernas e um intenso calafrio tomou-lhe o corpo. Ao olhar para o interior da van, 

ele viu que os funcionários permaneciam dormindo em seus assentos. Assim ele quis 

acreditar. Não se dera conta de que nenhum deles havia descido da van. Todos 

permaneciam sentados e dormindo, aos seus olhos. Mas os semblantes maquiados de 

seus rostos haviam adquirido outro aspecto. A maquiagem possuía traços pesados. A pele 

era roxa. O contorno dos seus rostos era fortemente delineado; marcavam com precisão a 

profundidade facial com partes mais escuras. A luz provinha do uso de iluminadores. 

Notava-se a escassez de seu uso. Os rostos não tinham luz alguma! As maçãs de seus 

rostos apresentavam coloração intensa tornando-as proeminentes e assustadoras. Já os 

olhos pareciam emitir o sinal das profundezas das trevas. Seus contornos estavam 

fortemente delineados com sombras avermelhadas. As sobrancelhas eram bem arqueadas 

atribuindo ar de empoderamento exacerbado. As bocas levavam a mesma cor de batom, 

rosa púrpura. Os arcos do cupido, formato dos lábios superiores, eram exageradamente 

desenhados e os lábios inferiores mostravam-se fartos. Todos os funcionários, sem 

exceção, esboçavam um sorriso sarcástico. Mas o pior estava por vir. A imagem de 

do motorista. O grito estridente de horror que explodiu de seus pulmões foi idêntico ao grito 

outros. Estavam todos mortos. 

seu último amor: seus personagens de tantas vidas. 

 

 

 

 

 

 

Madame Cécile usurpara seus rostos. Aterradora visão entorpeceu  por  completo  o  corpo

que o marido de Madame Cécile  soltara ao vê-la morta na cama. Gélido, ele juntou-se aos

Muitos atribuíram essa noite macabra a Madame Cécile, que  voltara  em  busca  de
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apai, já fiz o que você pediu, apesar de achar que ele é quem deveria ter 

me pedido desculpa. Desculpa, culpa, desculpa... — cantarolava o 

menino ao lado de seu pai que tentava esconder o riso entre os lábios. 

Nesses dias de hoje não é nada fácil ensinar os filhos — pensou o pai. 

— Muito bem! Agora vamos na loja resolver o problema — Leo ouviu o pai dizer. 

— Papai! Que problema? Eu disse que pedi desculpas? Está tudo certo — explicava 

o menino, que nesse momento gesticulava de maneira estranha enquanto seus olhos 

emburravam seu rosto e o andar superior da casa onde moravam. De repente, o ar pesou, 

e caso alguém adentrasse o cômodo em que pai e filho se encontravam, sentiria os móveis 

e cortinas abafados e sufocados pela fúria de uma criança que nunca havia demonstrado 

tal sentimento. Algo muito estranho rondava aquela conversa. 

 No térreo, onde todos se reuniam, tudo transcorria normalmente. O almoço seria 

servido em instantes. Os tios, tias, irmãos e irmãs, os avós, os parentes que vieram de 

longe, os amigos mais próximos e até mesmo os vizinhos de rua estavam presentes. 

       A conversa fluía de maneira calma, até que a mãe de Leo olhou na direção da escada 

que levava ao andar superior. Mesmo inquieta tentou não demostrar sua aflição. Levantou-

se da poltrona confortável que acolhia seus pensamentos entre uma frase e outra que 

trocava com os outros ocupantes do andar de baixo, sem nem mesmo se interessar pelo 

assunto. Após alguns passos incertos, seus olhos fitavam o espaço que preenchia os 

degraus da grandiosa escada que enfeitava todo o ambiente.  

O formato espiral da escada circundava magistralmente a área que o projeto 

arquitetônico determinava. Em sequência, os cálculos precisamente efetuados por Heitor 

— arquiteto renomado — atribuíam o mistério em torno da mesma. A escada convidava a 

sua escalada de forma esférica que, para os mais imaginativos e atentos, seria o mesmo 

que subir escadas de castelos medievais e compartilhar da companhia de vultos celestes 

ou mesmo daqueles vultos oriundos das trevas, dependendo do estado de espírito de 

quem a subisse. 

Heitor era o homem mais alto de sua família. As pernas longas e os braços 

compridos eram proporcionais ao comprimento da longa cervical que o espichava pelos 

ares. Estranhamente sua estatura não condizia com a genética de seus pais e ancestrais 

— baixos até para os padrões médios das pessoas. Talvez pelo desconforto que os 

— P 
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lugares normalmente projetados lhe causavam, ele optara pela carreira de arquiteto. 

Acreditava que ele resolveria situações que o incomodavam, e que seus projetos trariam o 

conforto as pessoas de estatura semelhante à sua. Nesse projeto em especial, ele teve o 

cuidado de aumentar as dimensões das escadas espremidas e sem luz, pelas quais os 

castelos medievais — pelo menos aqueles que ele tinha conhecimento – normalmente se 

caracterizavam. 

 A mãe de Leo, ao apoiar a mão esquerda no corrimão da escada, não se deparou 

com seres celestes ou das trevas, mas um estranhamento súbito lhe tomou posse. Forte 

como sempre fora, sentiu aterradora fraqueza, perdeu os sentidos e desfaleceu. A queda 

de seu corpo causou tremendo estrondo causando pânico nos presentes. Afinal todos 

estavam transtornados com o ocorrido na noite anterior. Tudo ocorrera de forma muito 

abrupta.  

Em minutos, ela encontrava-se deitada no sofá da sala. Seus batimentos cardíacos 

aceleraram abruptamente e por instantes ela não respirou. Somente após a pronta 

assistência do médico da família – cujo lugar na mesa era destaque — é que todos se 

tranquilizaram. Ao retomar os sentidos, a mãe de Leo acalmou a todos sem, contudo, dar 

qualquer explicação, mesmo porque ela mesma mal entendera o ocorrido. 

 A casa de Leo, era a mais nova da rua. Heitor era um arquiteto que após anos de 

profissão, premiado em diversos projetos arquitetônicos, havia finalmente completado o 

seu maior sonho: a construção de sua própria casa exatamente da maneira que havia 

imaginado durante tantos anos de estudos e pesquisas. No andar superior ficavam os 

quartos com janelas que vinham do chão ao teto. Enormes paredes de vidro envolviam os 

ambientes, inclusive as salas de banho. Janelas confundiam-se com paredes, por onde 

luzes e cores vindas dos céus e das profundezas do solo cobriam, enfeitando e colorindo 

aqueles que nos quartos repousassem ou se banhassem nas lindas salas de banho. 

 E no andar de baixo, no térreo, bem na área central da casa, foi projetada a 

cozinha. Naquele momento a família de Heitor e seus amigos lá estavam.  

 Leo, nem bem ouviu seu pai repreendê-lo e continuou a se explicar: — Não fiz por 

querer papai, foi um acidente. Quando eu passei com o skate do Beto pela rampa que ele 

construiu no quintal da casa dele, a roda dianteira soltou. Foi sem querer! Não foi minha 

culpa!  
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 — Não interessa, filho! O Beto te emprestou o skate e agora temos que comprar um 

novo para ele. Filho, isso é o correto. Vamos logo! — Leo ouviu novamente a voz firme de 

seu pai. 

 Sem perder um minuto, ele deu as costas para a grande janela de vidro e perdeu 

seu pai de vista. Aos oito anos de idade, Leo controlava suas emoções da forma peculiar 

às crianças do seu tempo. Intempestivo e determinado, abriu a porta do quarto e desceu 

as escadas.  

E gritou: 

  — Onde estão todos os humanos? Alimentation! – palavra chave que dizia sempre 

que a fome ou qualquer outra coisa o perturbasse. Ao perceber que a sala estava vazia, 

andou por todos os cantos do ambiente até que avistou a mãe sentada na poltrona.  

Leo viu que na mão direita ela segurava um celular. Mesmo de longe, ele viu que a 

mãe calmamente fazia seu dedo polegar esquerdo rolar a tela do aparelho. Parecia 

absorta em lembranças de tempos remotos. Ao notar que a mãe não o havia visto, Leo 

passou por trás da poltrona e pôde ver a foto de seu pai ainda jovem. Era o mesmo 

homem com quem conversara há minutos, mas sem a barba espessa que ele acariciava 

desde a criança de colo e filho único que era. 

— Mamãe! Como o papai era estranho! Ele é mais bonito de barba. Vou lá em cima 

falar pra ele – disse o menino ao sair em disparada, imaginando acariciar a barba macia 

que seus dedos já crescidos continuavam a fazer. 

Sem nem bem chegar perto do primeiro degrau, Leo olhou para trás. Viu sua mãe 

mover novamente a tela do celular. Dessa vez a sua foto de recém-nascido apareceu na 

tela.  Ao ouvir a voz calma e delicada de sua mãe dizer as palavras que o fariam subir a 

escada espiral ao lado dos vultos aterrorizantes que advinham das profundezas das trevas, 

Leo tremeu sem deixar de aguçar seus ouvidos: 

— Filho querido, cuide de seu pai onde estiverem. 
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uviu-se um som de vento, daqueles que batem em folhas secas que se tocam e 

orquestram o abismo. E não havia um só riso, e nem um pranto sequer. Havia 

uma mulher, a qual, não se sabe porque arregalara os olhos. Pode ser por ter 

pensado que não haviam árvores tão próximas, ou por ter sido dedilhada por uma 

reminiscência. No que pensava a mulher? Do que tem medo? Quantos segredos guarda 

entre os lábios e os dedos?  

Determinara com espanto:  

— O som se deu dentro de mim. Mas, se eu não sou um jardim!? Ora pois. Logo que há 

árvore, há de haver também algum passarinho macio sendo engolido por uma serpente. 

Uma serpente dentro de mim? Por isso meu ventre está seco e frio. A velha fogueira está 

quase inteira em cinzas tão leves. E eu, que achava que quando bebia vinho estava 

fazendo-lhe eterna, estranho.  

Passara então a caminhar no jardim. E o chão era de pedras retangulares e 

esbranquiçadas. Lá estava viva a sua cadela morta. Avistara então a árvore. É daquelas 

que sertanejos passaram a arrancar por crerem que elas sugam gulosamente toda a água 

da superfície, sem preocuparem-se com as plantas menores. Mas essa, estava ali, 

enjaulada, cercada de concreto e tijolos. O cerco, já rachado, não é mais que a vontade de 

vida daquela verdoenga de folhas finas, duras e musicistas, cujas raízes se expandem a 

arrebentar solo e concreto, pintando-se com tom e aspecto de mãos de bruxa. As copas, 

produzem som de folhas secas sem secas estarem. Há mais adiante um girassol murcho. 

Estorricado. Mas devia estar radiante debaixo de tanto sol. A mulher senta no cerco da 

árvore. Olha todos os lados e não vê ninguém. Mas vê o vento varrer o chão suspendendo 

alto uma poeira de terra cor de ocre estorricado. Forma-se um redemoinho, e ela vê um 

saci no meio dele. Suspende a blusa até cobrir o rosto para proteger os olhos de ciscos e 

terra seca. Ela coriza. Vê entradas de algumas ruas, e não vê nenhum passante, até que 

avista um velho no banco de uma velha carroça de madeira esbranquiçada arrastada por 

uma égua amarelada e magricela. Tão magra quando o dono. Seu semblante é de 

cansaço e serenidade. Está-se na boca da noite que já germina uma aurora destacada de 

amarelo e rosa. E a égua passa, com passadas arrastadas e lentas. O velho segura as 

rédeas, mas a deixa bastante folgada, dando-lhe a entender que o manso animal sabe o 

caminho que deve ser seguido. Há lenha cinzenta na traseira, um cofo, duas abóboras 

com cara de magos mal humorados e três melancias bichadas, todas pequenas. Não é 

O 
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tempo de chuva. Um cão marrom também magricelo descansa e apressa o passo se 

aproximando da carroça cinzenta com a língua seca para fora.  

O que resta do sol, doura o grisalho cabelo do homem. A mulher observa com feição de 

quem não pensa em nada ou como se houvesse se perdido em algum mundo alhures. Dá 

a volta e retorna até onde avistara a cadela, agora não mais viva. Seca e estorricada pelos 

dias de sol escaldante. Agacha-se perante o animal, parecendo não sentir odor podre, 

pois, enfia-lhe os dedos por entre as costelas e arrasta com alguma dificuldade um pedaço 

do couro seco e duro e põe-se a mastiga-lo até que ele se torna molengo e ela o engole. 

Naquele agora, um silêncio quase sepulcral se não fosse pelo som que vai se esvaindo da 

carroça — que se distancia rangendo —, e das passadas arrastadas da égua que já se 

adiantara à rua do sol poente.  

A mulher avista no chão um pedaço de cal. Pega-o, e põe-se a riscar o céu. Faz um 

emaranhado de linhas que não parecem fazer nenhum sentido. Mas vira-se de costas e 

avista a lua minguante.  

Desenha uma escada tosca até a lua e nela põe-se a subir. E sobe, e sobe, e a gestação 

da aurora vai lentamente amadurecendo enquanto a mulher vai vencendo os degraus. 

Bem no meio do caminho ela para, encara a lua, vira-se de costas a ela, e senta-se em um 

degrau. Avista um muro longínquo donde repousam calangos cinzentos. O céu vai se 

turvando e tudo o que podia ver embaixo vai se apagando. Deita-se. Ora ri, não se sabe de 

quê, ora chora como se o sol houvesse morrido e deixado viúva a lua, friorenta, deserta e 

em agonia de sentir a dor das carnes expostas de seu dragão sendo morto por São Jorge. 

Volta-se a pôr-se defronte a lua. Enxuga o rosto e como se nada houvesse acontecido, 

esboça uma feição de gozo e plenitude. Deita-se novamente na tosca escada de giz, 

impulsiona o corpo que passa a girar escadaria a baixo. E não parece ter fim. Seu corpo 

vai se desmanchando em salmoura amarronzada, borrando a escadaria, e fazendo chover 

uma chuva mansa de vermes. 
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ntrou dentro da cabana ofegante. Estava fugindo dos cães e dos grupos de busca 

na floresta. Suas mãos estavam trêmulas, tentava controlar a respiração com 

dificuldade. Percebeu uma cadeira próxima a mesa à sua frente, e imediatamente 

a colocou entre a porta para impedir que fosse aberta. Era uma cabana modesta, rústica, 

janelas grandes com cortinas rasgadas e vidros quebrados. Suja, dava a entender que 

estava abandonada há algum tempo e que a muito não era revisitada. As luzes das tochas 

na mata cederam  à escuridão, o latidos dos cães tornou-se silêncio e ele entendeu que 

haviam continuado a busca sem perceber a cabana que se encontrava no meio da floresta. 

Olhou entre as brechas da cortina pela janela, não conseguiu identificar nenhuma 

movimentação próxima, deu um longo suspiro e repousou contra a parede. "Malditos!" 

Pensou. Estava com a roupa suja de sangue, em sua perna um ferimento causado por 

uma faca a alguns minutos antes. A fuga pela floresta lhe exigiu um condicionamento que 

há muito tempo já não possuía. Passou a mão sobre a perna e concluiu que não seria algo 

a se preocupar agora, sabia que deveria de alguma forma limpar a ferida e fazer um 

curativo.  

Do momento onde sofreu o ataque, até onde estava agora, havia se passado menos de 10 

minutos, e ele já tinha percorrido alguns metros adentrando a mata densa fugindo dos seus 

perseguidores.  

Levantou com certa dificuldade, a dor o acompanhava a cada passo, caminhou com 

expressão de sofrimento enquanto se agarrava aos móveis da cabana. Foi de encontro a 

pia onde encontrou uma faca enferrujada. Procurou algo que pudesse usar para fazer um 

curativo, mas não teve sucesso e logo não teve outra alternativa a não ser tirar a camisa 

velha que estava.  

Suja de suor, terra e sangue em sua parte da frente, ao tirar a camisa sentiu a dor das 

escoriações em sua pele. Marcas de unhas em seus braços e no seu peito, o rosto com 

resquícios de sangue. Abriu a torneira e molhou a camis e a torceu, passou no seu rosto 

vagarosamente enquanto recuperava o fôlego. Em um breve momento acreditou ter ouvido 

algo fora da cabana, como passos e vozes se aproximando, se esgueirou e procurou 

esconderijo dentro de um dos quartos, e se manteve ali.  Pode ouvir o rangido da porta que 

parecia ser empurrada lentamente pelo vento, lembrou que havia colocado uma cadeira 

contra a mesma, mas de alguma forma não parecia ter sido o suficiente para impedir que 

alguém entrasse na cabana. Sentiu escorrer o suor em sua testa enquanto temia ser 
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descoberto por aqueles que o caçavam. Sentiu medo e apreensão. Tentou olhar 

furtivamente procurando respostas para os seus medos. A lua iluminava o cômodo da 

cozinha por onde ele havia entrado, a mesa, a cadeira, os vidros da janela quebrados, as 

cortinas rasgadas, a completa escuridão e ninguém ali.  

Saiu dsquele quarto escuro e foi em direção a pia e se percebeu confuso por um momento, 

acreditava que havia visto uma faca naquele local. Se ajoelhou rapidamente e procurou por 

ela no chão sem encontrar nenhum vestígio da arma perdida. Parou um instante, olhou a 

porta por onde entrou e estava completamente escancarada. A cadeira afastada do lugar 

onde ele havia colocado. Subitamente passou pela sua cabeça que naquele momento ele 

não estava sozinho naquela cabana. 

Um flash de imagens invade sua cabeça como um filme em várias partes divididas. A 

criança se debatendo e tentando tirar ele de cima dela, desesperada chorando enquanto é 

penetrada. A mulher no chão com a cabeça arrancada de seu corpo, o sangue tingindo o 

tapete em vermelho vivo. O garoto, irmão da vítima, crava uma faca em sua perna, 

tentando o afastar,  tira-lo de cima da sua irmã e logo recebe um tapa desferido contra seu 

rosto e tomba desacordado no chão.  

Caiu de joelhos com as mãos em seu rosto, nunca havia sentido isso. As sete outras vezes 

haviam sido diferentes. Desta vez de alguma forma parecia que ele não conseguia 

controlar os seus pensamentos. Sofria uma dor no mais profundo da sua consciência, 

como uma agulha atravessando as profundezas da sua mente. 

— Aaaaahhh!! — Soltou um grito que já não conseguia mais conter enquanto tentava 

descontroladamente manter o controle com as mãos em seu rosto, estava a beira do 

colapso. Encontrava-se em um estado de surto enquanto olhava para o chão revivendo 

todos os fatos que haviam decorrido. Sentiu uma presença no cômodo onde estava, e ao 

levantar a cabeça, buscou com os olhos descobrir o que havia ali. Pode ver a sua vitima, a 

criança. Maltrapilha, o sangue em suas pernas, o hematoma e inchaço em seu olho, o 

maxilar quebrado, os cabelos sujos de barro do poço onde ele jogou seu corpo após a 

violentar. Ela segurava a faca que ele acreditou ter visto anteriormente. O olhar 

inexpressivo. Vazio. 

— Se afaste de mim! — Gritava se arrastando pelo chão buscando desesperadamente 

fugir daquele local. Estava desesperado, levantou e correu até a porta dos fundos da 

cabana, o ferimento na perna o incomodava e dificultava o seu deslocamento. A porta 
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estava fechada. Tentava abrir com todas as suas forças, batia na porta, tentava a 

arrombar, gritava, mas todo seu esforço era em vão e se tornava irrelevante a medida que 

o espírito da criança avançava em sua direção. 

— Tem uma cabana na Floresta! — um grito que irrompeu além das árvores na escuridão 

junto ao latido dos cães que auxiliavam na caçada. Ao chegarem na cabana, o cheiro 

podre de corpos em decomposição era insuportável a todos que se aproximavam, os cães 

recusavam entrar no local para farejar e fazer a busca. Ao adentrar a cabana o espanto e 

surpresa de dois daqueles que se voluntariaram para inspecionar o interior daquele lugar 

sinistro. Se recusavam a acreditar no que estava diante de seus olhos, dezenas de corpos 

em decomposição. Mutilados, eviscerados, homens e mulheres, restos mortais em todos 

os lados, pessoas enforcadas com os próprios órgãos, um calvário para almas 

condenadas. Adiante, próximo a porta dos fundos ambos os voluntários, que se 

encontravam em choque e incrédulos, se aproximaram de um homem que agonizava com 

uma faca atravessada em seu peito, enquanto lutava para não de afogar com o próprio 

sangue. 

— Afaste-se!... Afas... — Não conseguia dizer mais nenhuma palavra. 

Sentiram uma corrente de ar frio, ouviram o rangido da porta de madeira. O vento a 

fechava vagarosamente com todos lá dentro. 
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ocê não consegue! Você é fraco! — Cantarolavam as meninas dentro da 

cela.  

Agachado em um canto escuro, o jovem Yasir tampa os ouvidos com a 

palma de suas mãos enquanto treme. Soluços e risadas contidas, 

arrancando partes de seu cabelo. Afogado em dor e desespero. Sujo pela própria urina, 

não consegue levantar, ter forças para lutar contra seu tormento. Trajado com resquícios 

do que um dia fora uma camisa de força e trapos, com frio e sem esperanças, ele se 

mantém reprimido em agonia e desespero em sua alcova, enquanto a canção ecoa dentro 

de sua mente. A canção de duas meninas, saltitantes enquanto festejam dentro de sua 

cela que fica no alto de uma montanha, a beira do precipício. As paredes de pedras 

destruídas permitem o vislumbre de um horizonte obscuro, infinito e um abismo misterioso. 

Uma tortura alucinante dentro da sua cabeça, hora após hora, dia após dia. Brincam com 

suas bonecas sujas, com boca e olhos costurados, escuras, com face demoníaca. De um 

lado ao outro da prisão de Yasir, saltitantes, elas cantam o desafiando a saltar em tom de 

zombaria e desprezo. 

— Fraco, pule! Voe! Você não consegue! — Desafiam rindo de sua cara, gargalhando de 

seu sofrimento enquanto se divertem. 

Toda e qualquer tentativa de cessar as vozes é inútil. As marcas de suas unhas nas 

paredes, reflete a sua luta contra aqueles que o desafiam a voar, todos os dias. Refletem 

suas tentativas de escalada para levantar, ficar em pé. A dor, a angústia é sempre imensa, 

erguer-se é um desafio mortal, um desafio que enfurece as suas companheiras de 

reclusão. Elas sempre estão felizes quando Yasir está afogado em melancolia, dor e 

sofrimento. A fuga do impossível. O desespero. Em um espaço de poucos metros 

quadrados, a loucura e a insanidade permeiam a mente de um homem condenado. 

Afogado em seu sofrimento, delírios e no íntimo de seus pecados, ele sorri ouvindo a 

canção que o difama, o ridiculariza e desafia. Gargalha com lágrimas nos olhos sem 

entender ou perceber o porquê de estar fazendo isso, com os poucos dentes, ou quase 

nenhum, que restam em sua boca. A inanição o força a comer pedaços da própria carne, 

que ele arranca da própria perna com o que sobrou de suas unhas.  Seus dedos feridos 

com resquícios de sangue e fezes, tocam o tecido putrefato. Ele não sente dor. Sentado, 

olhando para parede por horas, ele degusta lentamente o podre de uma carne doente, 

—V 
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escura e crua, enquanto é embalado pela canção de ninar de suas companheiras. Sangra, 

enquanto o canto de desafio permanece em cada pedaço do espaço e tempo.  

— Filho... — Uma voz do vazio, rompendo o silêncio. Uma vulto se aproxima imerso a 

escuridão. Uma sombra que estende a sua mão fria e pálida. Yasir não consegue 

distinguir. Admirado se vê encantado por aquela sombra que jamais vira antes. 

— Segure. — A voz o convida a juntar-se a ela. 

Saído das profundezas, na escuridão daquele lugar lúgubre e sem vida, onde tudo era 

eterno e ao mesmo tempo fugaz, aquela voz de alguma forma o acalmava, espantando as 

crianças que zombavam de sua cara e o desafiavam, as fazia se afastar, com medo e 

retraídas no outro canto da prisão, as fazia ficar em silêncio. A voz daquela sombra 

adentrava sua alma e acolhia a sua dor. Com a mão estendida se aproximava lentamente. 

— Voe comigo. — A voz era doce e irrecusável. Ia ao encontro de Yasir e ele se mantinha 

hipnotizado. 

Um breve momento de felicidade. As forças em suas pernas pareciam voltar. Ele não 

consegue piscar os olhos. A beleza naquela sombra, silenciosa e tranquila, funesta e 

encantadora, o conduzia de forma sobrenatural. Ao se levantar a dor de anos sem ficar em 

pé. Foram anos rastejando enquanto era humilhado. Rastejando até o prato de comida que 

era deixado uma vez ao dia. Rastejando até o buraco onde fazia suas fezes. Rastejou 

anos, até concluir que era mais fácil se manter imóvel, e que o calor das próprias fezes e 

de sua urina lhe aqueceriam por mais tempo e lhe dariam uma sensação mais agradável 

naqueles longos dias intermináveis. Cambaleou. Cada passo, cada tentativa de erguer-se 

era uma afronta a suas companheiras de exílio. Torto. Não sabia mais estar em pé. O 

encaravam com ira. Repulsa. Foram anos se deleitando com seu sofrimento, se 

alimentando de seus fracassos. A sombra se mantinha entre os escombros de pedras, a 

parede quebrada que dava acesso a saída daquele calabouço. A saída daquela prisão. A 

sombra Mantinha a sua mão estendida. Yasir brevemente resiste. Um lampejo de lucidez. 

Fica confuso, parece não entender. A mão estendida é um convite para liberdade. Um 

vulto como asas surge nas costas daquela sombra. Um anjo libertador. 

— Venha. — dizia a sombra, em um convite para a redenção. A sombra paira no ar. Suas 

asas o mantém acima do precipício, flutuando, acima do abismo. 

— Venha Yasir. — insiste. 
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As crianças que acompanhavam tudo por um breve momento sorriem, se alegram. Fitam 

Yasir caminhando de forma torpe e desordenada ao buraco. Anseiam. Seguem seus 

passos ligeiramente distantes. Se fortalecem na iminência sua ruína. Yasir se aproxima do 

fim. A escuridão penetra sua alma. Ele olha para o buraco, sente o suplício em seu espírito 

desesperado por liberdade. Suspira e vislumbra a sombra pela última vez. 

— Sim... — disse Yasir entregando-se ao seu derradeiro fim. 

Ele pula, mas não voa. 
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er uma pessoa para fazer os serviços domésticos nunca esteve nos planos 

de Flávia e de seu marido Vítor, hipótese esta descartada com inúmeros 

argumentos das áreas financeiras, trabalhistas, afetivas e sociais. Da 

mesma forma, a mudança para uma casa muito maior que aquela onde o casal morava 

anteriormente, e a descoberta do caso extraconjugal do marido com uma colega de 

trabalho dele também não tinham sido imaginadas. Para compensar o erro cometido, Vítor 

começou a tratar a esposa com todos os privilégios e regalias que esta poderia ter, 

permitindo-a abandonar o emprego e desfrutar de muito mais dinheiro do que já teve em 

toda a vida.  

Neste contexto, a contratação de Berenice, uma senhora de meia-idade, franzina, 

mãos marcadas pelo ofício de limpar desempenhado desde menina, foi concretizada. A 

entrevista foi feita pelo casal, na sala de estar:  

— Precisamos de uma pessoa confiável, que permaneça na nossa residência 

pernoitando, de segunda a sexta-feira, tendo o final de semana inteiro livre.  

— Eu posso morar com vocês caso necessário. Atualmente pago aluguel. Vivo 

sozinha... Não tenho parentes no Estado. Tenho disponibilidade total.  

O casal, através de uma troca de olhares, demonstrou achar interessante a ideia de 

ter uma doméstica vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana dentro da casa, 

disponível para atender a todas as demandas e caprichos. Vítor continuou a entrevista:  

— Muito bem, temos no porão, passando a lavanderia, um quarto com banheiro e, 

ao lado, uma cozinha compacta. Pode morar lá, não cobraremos aluguel do espaço, nem 

descontaremos do salário. Claro, em troca você nos atende sempre que for necessário, e 

se quiser passar os finais de semana em outro lugar, nos avise uns dias antes.  

— Sim, eu topo.  

— Você vai precisar comprar os próprios alimentos, quando quiser fazer uma 

refeição só para si.  

— Sim.  

— Seu pagamento vai ser de um salário mínimo e meio, já com os descontos.  

— Muito obrigada. Nunca recebi tanto dinheiro na vida.  

O salário a ser pago para a empregada ainda não tinha sido conversado entre Flávia 

e Vítor. Ela achou a oferta generosa demais, e começou a se questionar se o marido já 

não a conhecia, se talvez ela fosse mãe de alguma amante, ou até amante, hipótese última 

que logo foi descartada: geralmente suas amantes eram jovens adultas, altas e loiras. Vítor 
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sabia que, mesmo ganhando muito como CEO, juntando às despesas da esposa, o 

pagamento pesaria no final do mês, mas seria de grande valia para jogar na cara de Flávia 

quando esta relembrasse a traição: “eu até pago uma empregada para você não fazer 

mais os serviços domésticos, sou um bom homem”.  

— Por favor, então assine este termo. Aqui consta o que combinamos, e nas 

observações acrescentei que você morará conosco, ocupando umas peças no porão.  

Com bastante dificuldade em traçar sua assinatura no papel, Berenice escreveu seu 

nome com letras maiúsculas de imprensa, devolvendo a folha para Vítor.  

— Berenice, você poderia começar amanhã? — perguntou Flávia.  

— Sim, posso. Estarei aqui às oito horas da manhã, com minha mudança.  

— Você precisa que alguém busque suas coisas?  

— Não precisa, o pouco que tenho cabe no porta-malas de um táxi. Obrigada.  

O casal acompanhou a senhora até a porta da casa e ficaram vendo-a seguir, a pé, 

até a parada de ônibus. Ao fecharem a porta, os rostos até antes simpáticos e receptivos 

se fecharam. Flávia logo cuspiu seus pensamentos na cara do marido:  

— Na mínima é mãe de alguma amante sua. Pagar tudo isso para uma pessoa que 

vai morar nesta casa, comer nossa comida, gastar nossa luz e água? Só pode ser favor 

para algum rabo de saia!  

— Não, juro que não! Você sabe que nunca mais vou cometer nenhum deslize. 

Nunca a vi na vida. Ela respondeu ao anúncio da internet. Só.  

— Não sei se acredito em você...  

— Acredite sim! Você é a mulher da minha vida.  

O silêncio tomou conta do ambiente. Berenice, no dia seguinte, já se tornara 

moradora da casa de Flávia e Vítor, e logo se pôs a limpar, com atenção aos detalhes, 

cada canto da grande residência.  

Os dias foram passando. Flávia acompanhava de perto tudo que a empregada fazia, 

desde o amanhecer, preparando o café da manhã para o casal, a organização de rotina, 

refeições, até quando esta descia ao porão para descansar, à noite. Ambas, sozinhas 

durante a semana, trocavam poucas palavras, com as conversas resumidas ao cardápio 

do dia e tarefas a serem realizadas. Cada vez que Flávia observava a senhora, imaginava 

ela sendo a mãe ou tia de alguma amante de Vítor, e como uma coisa leva a outra, assistia 

à reprise do seu marido deitado sobre o corpo da última amante, no sofá do escritório onde 

ele trabalhava. Se Flávia soubesse o que presenciaria, nunca teria nem cogitado fazer uma 
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visita surpresa ao homem na hora do almoço. Mas, se nunca tivesse feito isso, não 

descobrira a traição. Sentada no sofá, olhando para um ponto fixo na lareira, Flávia foi 

interrompida pelo toque suave da mão magra de Berenice em seu braço.  

— Com licença, a senhora está bem?  

— Estou... Estou.  

A empregada baixou a cabeça e voltou a tirar o pó dos móveis. Flávia, se sentindo 

mentalmente cansada, chamou:  

— Berenice, sente naquele sofá ao lado. Quero conversar com você.  

Berenice prontamente atendeu ao pedido, ainda segurando o espanador com suas 

mãos tísicas e enrugadas.  

— Berenice, você já foi traída?  

— Senhora, sim. Meu único companheiro me enganava, saia com outras mulheres, 

e fez isso até o fim da vida dele, quando um dos maridos traídos o matou, no bar perto de 

casa — respondeu a senhora, com os olhos mareados.  

Flávia voltou a ficar com o olhar fixo, distante, mas desta vez parado nas mãos da 

empregada, que apertava e girava lentamente o cabo do espanador. Sentindo que o 

assunto trouxe à casa um mal-estar, Berenice pediu licença e voltou a espanar os móveis. 

A esposa lembrou-se dos dedos do marido, submersos na blusa da amante, enquanto 

trocava carícias e intimidades sobre o sofá da empresa. E mesclava suas memórias com 

as mãos que lhe causavam repulsa: as de Berenice. Para Flávia, as da senhora eram 

típicas de quem nunca se valorizou na vida, devotada a limpar a sujeira dos outros. E que, 

talvez, tivessem segurado no colo uma loira jovem e linda que, naquele momento, estaria 

aos beijos com Vítor.  

Duas semanas se passaram. Flávia se fechara mais e mais dentro de si, misturando 

fatos e suposições. Numa noite, enquanto o casal esperava a empregada servir um 

ensopado, Vítor recebeu uma ligação que o fez mudar de cor, silenciando rapidamente o 

telefone.  

— Quem estava te ligando?  

— Não reconheci o número. Certo que era telemarketing.  

— Mas neste horário?  

— Amor, já falei que mudei.  
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Berenice aproximou-se da mesa e foi descendo a panela com a sopa quente entre o 

casal, mas quando esta estava quase tocando a superfície, as mãos da empregada 

perderam a força, e com o impacto do objeto, respingos voaram sobre os três:  

— Que é isso Berenice! Você me queimou! — gritou Flávia, levantando-se com 

raiva.  

— Eu sinto muito — desculpou-se Berenice, secando suas mãos, também atingidas 

pelo caldo fervendo, no avental.  

— Flávia, tenho certeza que ela não fez por querer. Vou buscar uma pomada para 

tratar nossas queimaduras – anunciou Vítor.  

— Quanta gentileza, Vítor! Primeiro uma ligação misteriosa, depois ela “perdeu a 

força”. Que interessante...  

— Flávia, quanta besteira!  

— Besteira? Você se grudando na loirinha do trabalho é que foi besteira! Fala a 

verdade, tá saindo com que colega agora, grande CEO?  

O marido deu as costas para a mulher que esbravejava, retornando com a pomada 

e dando um pouquinho do medicamento primeiro para Berenice, depois para a esposa.  

— Vamos voltar a jantar. Berenice, vá descansar.  

Flávia nem quis continuar a refeição, e subiu ao primeiro andar, batendo todas as 

portas que cruzara. Berenice desceu para o porão e Vítor jantou sozinho. Antes de dormir, 

ele foi até o quartinho da empregada, pedir desculpas pela grosseria da esposa:  

— Sinto muito, Berenice. Ela está ainda chateada comigo.  

— Tudo bem, entendo. Obrigada pela gentileza de vir falar comigo.  

— Eu que agradeço pela compreensão. Boa noite.  

— Boa noite.  

Flávia, escondida no topo da escadaria, só observava Vítor retornar do porão, na 

escuridão da casa, e dirigir-se ao quarto. E tudo ia ficando cada vez mais claro: ela era 

sim, mãe de uma amante que ainda não sabia quem era. Aquelas mãos nojentas e inúteis 

criaram uma linda menina, que se tornou a mais nova loirinha de seu marido mentiroso.  

Planos começaram a surgir na cabeça da mulher. A última semana mostrou a Vítor 

e Berenice uma Flávia magicamente colaborativa, simpática e prestativa. Ela fez questão 

de ajudar a empregada em diversos momentos, inclusive riram muito fazendo biscoitos 

para quando o marido chegasse cansado do trabalho. No domingo à noite chovia muito, e 
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após uma refeição alegre, com direito a Berenice ocupar a mesma mesa que os patrões, 

um tanto embriagado o marido decide ir dormir.  

— Obrigado pela companhia, espero minha linda mulher no quarto o quanto antes. 

Berenice, bons sonhos.  

— Obrigada, senhor Vítor. Para você também.  

Ao perceber que o esposo desaparecera na escadaria, Flávia abraçou Berenice por 

trás, falando ao pé do ouvido da senhora:  

— Obrigada por estar fazendo parte da nossa vida. – Uma das mãos de Flávia 

largou a senhora por um momento, retornando rapidamente com um pano que foi colocado 

com força sobre o nariz da empregada.  

— Bons sonhos.  

          No dia seguinte, o marido estranhou que Flávia havia preparado o café da manhã, e 

questionou: 

— Cadê Berenice?  

— Nesta semana eu a deixei viajar para o Mato Grosso, visitar uns parentes. Ah, 

desculpa por não ter te falado. — Ela merece né! Sempre tão querida.  

— Merece. Quando Vítor saiu, Flávia desceu até o porão e abriu o cadeado que 

prendia Berenice a uma coluna no quartinho.  

— Saia daí sua inútil, e limpe a casa.  

Berenice, com os olhos inchados de tanto chorar, estava com os pés presos por 

correntes, e na extremidade de seus antebraços, faixas apertadas ocupavam o lugar que 

outrora era das mãos.  

— Sentindo falta das suas mãos? Tadinha! Como vai acariciar os cabelos loiros de 

sua jovem filha? 

— Dona Flávia, eu não tenho filha.  

— Não minta. Ela deve estar agora mesmo debaixo do corpo do meu marido, 

deixando-o ofegante.  

— Dona Flávia...  

Pelos cabelos, a esposa arrastou Berenice até a sala de estar, colocando- a de 

quatro diante de um balde cheio de água e desinfetante, e um pano.  

— Esfrega este chão!  

         — Dona Flávia, estou cada vez mais fraca. Minhas mãos... — Berenice chorava e 

gemia de dor. As ataduras não iam mais dando conta de estancar o sangue da mutilação.  
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— Você vai limpar, mesmo que com a boca! — Flávia retirou o pano do balde e 

enfiou na boca da empregada, empurrando a cabeça dela contra o chão.  

— Esfregue!  

O corpo de Berenice, que sangrou por horas, foi esvaindo-se de vida e, no meio da 

sala, ela morreu. Sem demonstrar remorso, a esposa arrastou o cadáver até o jardim dos 

fundos, e jogou-o num velho poço artesiano desativado. Com raiva, limpou todos os 

vestígios de sangue e aguardou o marido, no final do dia.  

Durante o jantar, Vítor percebeu que a mulher não parava de mexer na gola da 

camiseta, puxando-a para frente.  

— Amor, você está bem?  

— Sim, só acho que esta camiseta está me apertando. Quer saber, vou trocar por 

uma com uma gola mais aberta.  

— A Berenice está fazendo falta. Você sabe quando ela volta? — perguntou Vítor.  

— Ela não disse quando voltaria.  

No quarto do casal, marido e mulher dormiam quando o relógio marcou meia-noite. 

Flávia acordou sentindo gosto de desinfetante na boca, e uma sensação de quem estava 

tendo o pescoço apertado.  

— AAAAAH!  

O grito acordou Vítor, que rapidamente acendeu a luz e sentou na cama:  

— O que houve, amor?  

— Não sei, sinto algo apertando meu pescoço.  

— Você está desde a janta sentindo isso. Deve ser ansiedade ou mera impressão. 

Vamos voltar a dormir.  

— Talvez seja psicológico mesmo — concordou Flávia.  

Uma hora da madrugada, novamente ela acordou em pânico.  

— Eu sinto algo apertando meu pescoço.  

— Por favor, Flávia! Eu preciso trabalhar amanhã cedo.  

Duas horas da madrugada, Flávia vai saindo do mundo dos sonhos com a carícia de 

dedos finos em seu rosto, que aos poucos vão se tornando arranhões que ardiam. Vítor, 

novamente acordado por um grito, ligou a luz e viu o rosto da esposa todo marcado por 

unhas.  

— Meu Deus, Flávia! O que você se fez?  

— Eu não fiz nada! Meu rosto arde!  
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— Você está toda arranhada, inclusive está sangrando um pouco. Pare com isso, 

preciso dormir!  

A esposa foi até o banheiro do quarto, e ao olhar-se viu exatamente o que Vítor 

descrevera: marcas horizontais que escorriam de sua testa ao pescoço. Imediatamente ela 

lembrou-se de que havia deixado as mãos de Berenice no quarto do porão, cômodo que 

esquecera de limpar. Vítor voltara a dormir rapidamente.  

Sem fazer barulho, ela desceu até o porão e se deparou com o quarto todo 

ensanguentado. Sangue agora que estava seco pelo chão, cobertas e paredes. As mãos 

da empregada não estavam em lugar nenhum.  

— Eu juro que deixei aqui no chão! – a mulher repetia para si mesma.  

Flávia procurou e procurou. Três horas da madrugada. Cansada da busca, a esposa 

acabou adormecendo sobre os lençóis embebecidos no sangue de Berenice, sentindo-se 

naufragar em seu próprio feito: em sua vitória sobre o marido traidor e a mãe de sua 

amante.  

Três e meia da madrugada, Flávia foi acordada por dedos magros e enrugados 

comprimindo seu pescoço. Quanto mais ela se debatia, mais o ar parecia esvair-se. 

Tentando se livrar do sufocamento, ela procurava desesperadamente os braços inimigos, 

mas era inútil. Eram somente as mãos: as mãos de Berenice. 
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 ano era 1982. Francesca na época tinha seus 32 anos, vivendo em seu 

apartamento no Edifício Copan, na cidade de São Paulo. O pequeno 

imóvel fora sua única lembrança de seu casamento com André. Ele e 

Francesca já eram noivos desde a época de colegial. Ela tinha por ele um amor romântico 

de fidelidade. Ele a tinha como parceira oficial, mas não deixara de seguir em suas 

aventuras amorosas às escondidas. Francesca sabia das maiorias dos casos, 

principalmente através de avisos de suas amigas. Todavia acreditava que o importante era 

a fidelidade na vida e não na cama. E nisso André sempre fora fiel, sendo que guardou 

todas suas economias para a compra do apartamento, colocando este no nome apenas de 

Francesca. 

André fora dado como morto há oito anos, no dia primeiro de fevereiro de 1974. O 

mesmo trabalhava como contador em um escritório no nono andar do antigo Edifício 

Joelma, tendo sido dado como morto, apesar de nunca ter sido encontrado e identificado 

seu corpo. A única confirmação vinha do depoimento de um de seus colegas de serviço, 

que relatou tê-lo visto correndo em direção ao elevador. Acreditava-se que André 

provavelmente seria um dos treze corpos não identificados encontrados no elevador. Na 

época não havia recursos para identifica-los devido ao estado que foram encontrados. 

Alguns anos após o acontecido, André fora dado como morto de acordo com a 

legislação vigente. Após isso, sua esposa tornou-se mais reclusa, saindo apenas para o 

trabalho. Francesca era recepcionista de um hotel. Seu trabalho era bem remunerado pelo 

fato de a mesma dominar bem línguas estrangeiras, facilitando a comunicação com 

hóspedes estrangeiros. É engraçado pensar que a mesma, em sua vida particular, se 

tornara reclusa, pois em seu trabalho tinha contatos com muitas pessoas. 

Fora do trabalho, a única interação que tinha era com suas colegas de serviço, 

durante os horários de almoço. Ela tinha duas amigas que sempre a acompanhavam no 

almoço, Teodora e Ana. Ambas sabiam que a amiga nunca mais fora a mesma pessoa 

após a morte de André. E, em certo dia, entre uma futilidade e outra, durante uma 

conversa, Ana falou a Cesca (apelido carinhoso dado a Francesca): 

— Cesca, ontem nós conhecemos uma cartomante ótima. Madame Núbia. 

Logo Teodora interrompeu: 

— Acho que você deveria marcar uma consulta com ela. Dizem que é uma bruxa 

muito poderosa. Talvez, ela possa dar respostas sobre o que aconteceu com André.  

O 
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Ana escreveu num guardanapo de papel o contato telefônico e deu à amiga, caso a 

mesma se interessasse em procurá-la. Ah primeira vista, Francesca viu com muita 

estranheza e incredulidade a “tagarelagem” das amigas. Mas, após uma meia hora de 

falatório, veio-lhe a ideia: “Por quê não tentar? Afinal, não há nada a perder”. Nunca havia 

tido nem mesmo um corpo para enterrar, um túmulo para visitar. O único relento que tinha 

era visitar, nos dias de finados, um túmulo coletivo que nem mesmo tinha certeza se os 

restos do marido se encontravam enterrados lá.  

 Assim, a mesma marcou um horário para se consultar com a tal cartomante. Caso 

não conseguisse seu resultado, valeria a tentativa e a aventura, pois, afinal, sua vida 

tornara-se uma monotonia constante. Ligou para a vidente e marcou um horário. 

 No dia marcado, estava Francesca na casa da referida mulher. Não contou nada às 

amigas, pois tinha um certo receito de que soubessem que havia recorrido àquele recurso 

sobrenatural para buscar notícias de André. É aberta a porta da sala de atendimento e a 

mulher chama Francesca para dentro. O local era bem estranho; sala em meia luz, com 

vários artefatos estranhos, potes com poções. Até um gato empalhado havia. Algo, porém, 

chamou a atenção da moça. Um pequeno ser de chifres dentro de um pote com um líquido 

estranho, meio avermelhado. 

 Ao olhar mais de perto, o ser pareceu mexer-se. Com o susto, a moça deu alguns 

passos para traz, tropeçando em um dos bancos, fazendo barulho. Isso chamou a atenção 

da velha senhora que adentrou na sala, encarando Francesca nos olhos e dizendo: 

— A curiosidade nem sempre é um dom. Pode ser também uma maldição, minha 

menina. Este gatinho empalhado que o diga. Deixe meu pequeno demônio descansar.  

Tapou, assim, o frasco com o ser, convidando sua nova cliente para se sentar ao 

lado da mesa de consulta. Pegou seu baralho, mandou Francesca separar o mesmo em 

duas pilhas e começou a tirar as cartas. Olhando as cartas postas, disse: 

— Você busca notícias de uma alma sem túmulo. Eu posso ajuda-la, mas tudo tem 

um preço e não me refiro a dinheiro. Estaria disposta a aceitar? 

Francesca, numa voz trêmula, teve força apenas para recitar um tímido “sim”. O 

medo era grande, mas a vontade em obter notícias de André era maior. Então, a 

cartomante seguiu: 

— Há um ritual de necromancia antigo, passado pelos velhos feiticeiros de Évora, 

que traz de volta a essência de um morto, o ritual de transmutação de almas e corpos. 

Para isso eu preciso de uma parte do antigo corpo da pessoa que irá voltar. Também, 
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preciso de um corpo hospedeiro. Mas, lembre-se toda ação possui reação. Você está 

disposta a pagar o preço? 

Francesca apenas fez um aceno positivo com a cabeça. Então, a mulher marcou na 

última sexta-feira do mês, numa noite de lua grande, no local onde estaria enterrado o 

corpo de André, junto aos demais corpos não identificados. Ela trouxera uma pequena 

mecha de cabelo do marido, que guardava desde a época de namoro.  

Num susto, ela observa uma figura, toda vestida de preto, com um véu cobrindo o 

rosto. Quando retira o véu, ela percebe ser madame Núbia. A mesma começa a desenhar 

com giz um círculo no chão, colocando velas brancas ungidas com líquido velho, que 

parecia ser sangue. A mesma entregou uma túnica clara à moça e pediu para que 

Francesca se despisse e vestisse apenas aquela peça de roupa. Após vestir a túnica, a 

feiticeira ungiu a testa de Francesca com o líquido, que agora tinha a confirmação de ser 

sangue, pelo cheiro ferroso que lhe veio às narinas.  

A senhora faz um pedido: 

— Dê-me o cabelo de quem devemos invocar.  

Sendo entregue à mesma, aproxima-se delas um homem jovem, assustando 

Francesca. 

— Não se assunto menina. Este é meu pupilo Aquiles. Será ele o hospedeiro da 

alma de seu falecido marido; disse Núbia. 

 O descampado da necrópole trazia ventos frios, próprios do mês de maio. Para 

Francesca, aquele senário lúgubre era muito incomum. Por incrível que pareça, não era 

assustador, sendo apenas diferente. 

O relógio marcava três horas da madrugada e nesse momento Núbia quebra o 

sussurro do vento com uma fala: 

— É a hora. Apressem-se. O ritual deve ser iniciado. Menina, entre no círculo e 

deite-se. 

Francesca assim o fez.  

 A senhora colocou fogo em um pequeno caldeirão de pedra. Jogando um tufo de 

cabelos. Porém, de longe parecia que o cabelo não era mais negro como antes, como 

eram os cabelos de André. Pelo contrário, pereciam ter uma cor amendoada. Pensou 

Francesca que talvez fosse alguma ilusão de ótica pelo fato de estar mais afastada.  

Núbia iniciou a invocação: 

“Oh entidades das sombras, seres do limbo; 
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   Que caminham por dois mundos; 

   Abram um portal entre as dimensões. 

   Neste campo da morte,  

   Ouve este pedido; 

   Traze-me uma alma desencarnada em troca de outra encarnada. 

    Pela chama das velas guie esta alma a este círculo mágico.” 

Num clarão, as chamas das velas aumentaram de tamanho, assustando Francesca. 

Mas, esta manteve-se firme, pois a expectativa de ver André mais uma vez a impulsionava 

para seguir em frente. 

Assim, continuou a senhora, tomada de grande força e entonação nas palavras: 

“Entre os mortos há uma alma retirada de forma prematura, 

   Que precisa voltar. 

   O preço será pago: uma alma por outra. 

   O sacrifício já está no círculo. 

   Traga para mim a alma de Samira.” 

 Ao ouvir o nome, Francesca entrou em pânico, pois percebeu que não seria Aquiles 

o corpo hospedeiro, mas sim o dela. Também, não seria a alma de André que voltaria. 

De súbito, Núbia diz: 

— Acalma menina, tudo tem um preço e o meu foi a sua alma. Samira estava 

também no elevador. Aqui em baixo jazem os restos da minha filha, esposa de Aquiles. 

Precisava de você e suas amigas a trouxeram até mim. Esse foi o preço que elas pagaram 

por rituais de amor e riqueza.  

E a feiticeira seguiu para o fim do ritual: 

— Quod factum est, infectum fieri non potest! (Tradução: Aquilo que foi feito não 

pode ser desfeito!) Retorne Samira, eu ordeno! 

O clarão de um raio fez-se notar, anunciando possível tempestade. Francesca 

desmaiou após isso, perdendo a consciência. 

  Semanas se passaram. Ninguém se preocupou muito com o súbito 

desaparecimento de Francesca, afinal a única família dela fora André e suas “amigas” 

nunca falariam o que realmente teria ocorrido. 

 Anos mais tarde, volta Ana a madame Núbia, buscando o retorno do marido que a 

abandonara. A porta da sala de atendimento abre-se e a voz de Núbia a convida para 

adentrar. A mulher entra, senta-se e antes de dizer algo, a senhora interrompe o silêncio: 
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— Minha menina, sei bem o motivo de sua visita. Venha. Tome essa infusão de 

ervas para voltar a ser desejada por seu homem. Mas, lembre, tudo tem um preço. 

— Não me importo, pago o que for necessário para ter Humberto de volta; disse 

Ana, bebendo num gole único a poção. 

 Em poucos instantes sentiu todo seu corpo dormente e imóvel. Não podia mais se 

mexer. 

— O quê fez comigo maldita? — Questionou a mulher. 

E disse a velha: 

— Acalme-se minha amiga. Como lhe disse tudo tem um preço e para cada ação há 

uma reação. Vocês não me deram como sacrifício para Núbia? Esse não foi o preço que 

pagou pelo amor passageiro de Humberto? Então, o de Núbia foi perder o corpo para 

trazer a filha. Já o meu é viver no corpo decrépito dela. E o seu? Ainda tem uma dívida em 

aberto e minha função é cobrá-la. 

— Perdão! Não foi minha intenção fazer mal a você. Eu não queria. Me solta; disse 

aos gritos Ana paralisada. 

E Francesca, num sentimento de plena satisfação, num tom sarcástico, disse: 

— Mas, eu a perdoei. Juro. Mas, há uma alma ainda atormentada que não a 

perdoou.  

 De repente, ela retira a tampa do frasco que continha o pequeno ser de chifres na 

garrafa, dizendo: 

— André, veja quem veio nos visitar. É a Ana. Venha querido, o jantar está servido. 

Num salto o ser pula em Ana, rasgando seu pescoço. O sangue jorrava e a criatura 

alimentava-se dele. Enquanto assistia tudo, num ar sereno Francesca diz: 

— Vamos meu amado. Alimente-se bem. Fique forte. Pois, ainda precisamos rever 

Teodora. Ah, minha querida Ana, infelizmente tudo tem seu preço! 
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m algum lugar na floresta de Apalache, estava uma moça a espreita, 

cabelos negros como a noite, pele branca, aparentava entre vinte e cinco e 

trinta anos, muito bela e formosa, com um sobretudo vermelho, calça jeans 

e camisa de manga comprida pretos, botas que iam até os joelhos, e armada com uma 

nove milímetros com balas de prata pronta para atacar!  

 

Estava noite, era por volta das onze e cinquenta e cinco, a lua estava quase no 

apse, quando de  repente ela pula da árvore onde estava e cai encima de um lobo enorme! 

Se segura nele com os pés e saca suas duas nove milímetros e atira bem no pescoço 

dele, feito isso ele cai por cima de sua própria cabeça a arremessando longe, ela da duas 

cambalhotas e se levanta, quando olha para trás havia mais um lobo porém esse era 

menor, que começou a uivar quando ela disparou sua arma.  

 

Cristina correu pegar as armas que havia caído, mas já era tarde aquele lobo havia 

fugido, no mesmo momento ela tacou gasolina naquele lobisomem e atirou nele 

novamente, com isso ouve a explosão, o lobo queimou, aquele nunca mais faria mau a 

ninguém!  

 

Naquela noite, após seu extermínio Cristina voltou para sua casa, tomou seu banho 

normalmente e relaxou assistindo TV, no dia seguinte foi trabalhar como sempre faz, se 

trocou e foi para o supermercado onde ela era atendente de caixa.  

 

  Algumas noites depois, ela ainda acordava gritando lembrando da noite que o lobo 

entrou em sua casa e matou sua avó bem na sua frente! Naquela época ela tinha o apelido 

de chapeuzinho vermelho, por sempre usar um casaco com capuz vermelho que sua avó 

havia lhe dado, o lobo em uma semana de lua cheia, entrou em sua casa e tirou a vida da 

pessoa que ela mais amava, desse dia em diante Cristina jurou caçar e matar todos os 

lobisomens que existissem na terra. 

 

  Por cerca de dez anos ela treinou, treinava noite e dia para poder combater esses 

monstros que haviam acabado com sua infância, e criado um trauma que até hoje não 

superou.  

 

E 
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  Passados alguns dias Cristina estava em um dia normal de trabalho, atendeu um 

rapaz que quando entregou as compras para ela passar, olhou para ela e seu rosto mudou 

de forma! Seus olhos haviam ficado enormes e amarelos, sua testa se desfigurou 

totalmente. Cristina na mesma hora o encarou, e ele disse:  

 

— Você está marcada comigo! 

 

Falando isso, largou as compras la e saiu muito exaltado!  

 

As amigas de Cristina, só viram quando o rapaz saiu nervoso deixando as compras, 

e perguntou a ela oque havia acontecido, ela sem saber oque dizer, e apenas pensando no 

que aquele lobo asqueroso falou a ela, nem respondeu as meninas, apenas saiu de seu 

caixa e foi avisar a gerência que precisaria sair mais cedo do trabalho!  

 

Voltou ao seu caixa, fechou ele, passou os valores e compras para seu superior, 

pegou suas coisas e passou no banheiro, chegou na frente do espelho e se encarou, ligou 

a torneira, molhou as mãos e as passou no rosto, com uma expressão de raiva! Respirou 

fundo e saiu apressada!  

 

Cristina além de sua casa, ela tinha um apartamento onde ela alugava somente 

para emergências, e como ela sabia que quando esses monstros te marcavam, eles te 

seguiam até terem a oportunidade de acabarem com você! Então em vez de ir para sua 

casa, foi para esse apartamento, chegando la já checou sua nove milímetros, e colocou 

silenciador nelas! 

 

Enquanto esperava o lobo morder a isca, colocou sua roupa preta com seu sobre 

tudo vermelho, pois aquela roupa era sua marca, sua identidade, era o jeito que ela 

mantinha a lembrança de sua falecida avó viva! Passou horas ali, sentada, olhando para 

janela esperando a hora do ataque, porem ela estava faminta, então decidiu pedir um 

lanche pelo Ifood, que era uma entrega rápida e bem pratica.  

 

Sem demora sua campainha toca, Cristina como não é boba olhou pelo buraco da 

porta antes de abrir, viu que era somente o entregador mesmo, pegou seu lanche, pagou e 

sentou-se novamente para comer, mas sempre com sua arma praticamente em mãos.  
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Passado algumas horas, começa escurecer… Cristina pegou suas armas colocou 

na cintura por baixo do sobre tudo, foi na cabeceira da cama e pegou seu punhal de seis 

centímetros e colocou na cintura porém na parte da costa, e no cano da sua bota direita 

havia mais um punhal de metal. Preparada para a caçada saiu do apartamento e trancou a 

porta, saiu na rua e decidiu ir em um parque que havia a uns seiscentos metros de 

distância, la era uma pequena preservação ambiental, havia bastante vegetação e era o 

lugar ideal para sua presa!  

 

Cristina andava normalmente pela rua, atravessou para o lado do parque e começou 

ir mais fundo, fingindo caminhar, diminuiu os passos, a sua frente apareceu um garoto, não 

era o mesmo cara do super mercado, quando ela olhou para trás la estava o lobo que 

havia marcado ela!  

 

Fizeram uma emboscada, quando Cristina jogou seu sobre tudo para trás e sacou 

as armas, os dois rapazes se transformaram, aquele mais novo era o lobo que havia 

uivado quando ela atirou naquele lobisomem na floresta de Apalache!  

 

Os dois a atacaram ao mesmo tempo, cristina deu um pulo tão alto que os dois 

passaram reto, quando ela caiu no chão, caiu com um joelho dobrado e outro no chão, 

imediatamente começou atirar, acertou o mais velho bem na nuca, que caiu no chão e não 

levantou mais, ela nesse momento olhou para o lobo caído, em questão de segundos o 

mais novo pulou encima dela, olhou bem nos olhos dele pegou o punhal que estava em 

sua bota e acertou na costela, ele deu um uivo bem alto, quando ela saiu de baixo dele, 

pegou sua arma e matou ele!  

 

Colocou a mão em seu bolso pegou uma frasco com gasolina que ela sempre 

carregava, jogou sobre os dois corpos e riscou o fósforo, esperou por alguns minutos para 

ter certeza que estavam mortos, e foi para sua casa!  

 

Chegando la, tomou seu banho normalmente, ligou sua TV, e pegou no sono.  

No outro dia Cristina foi a sua consulta a psicologa como sempre fazia, uma vez na 

semana, pois seu trauma de infância era algo que ela começou a tratar há cerca de cinco 

anos, pois a afetava demais, depois desse dia normal de ida a psicologa e trabalho, voltou 

para sua casa e decidiu ir jantar em um restaurante, para poder esfriar a cabeça, trocou-se 
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e pegou um táxi, chegando la encontrou algumas amigas e conversaram por um bom 

tempo, jantaram e Cristina voltou bem calma e tranquila para casa, deitou-se e dormiu, 

para no dia seguinte seguir com suas rotinas e afazeres, apenas esperando onde estaria o 

próximo monstro para ela o detonar!  
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1870, região de Manacapuru, Amazônia. 

 botanista Araquém tirou o chapéu e limpou o suor do rosto. 

Ao seu lado o guia Ijukué, indío mura, com a pele avermelhada pelo urucum e 

cheia de desenhos arabescos olhou ao redor e balançou a cabeça apoiando-se 

em seu arco comprido, cansado já. 

De um lado da mata surgiu um rapaz, José Garda, magro e franzino, aluno do botanista 

que o acompanhava unicamente por interesse na filha deste, a bela Mazinha. 

Já estava anoitecendo e o doutor Araquém insistia em continuar procurando por orquídeas, 

um gosto seu desde menino, criava-as em um grande viveiro no fundo do quintal do 

casarão onde vivia com a filha. 

Uma delas em particular, a Epicatleya Parkinsonianum, nome de difícil pronúncia que o 

orgulhoso doutor adorava pronunciar com as vogais salientes, um tipo de epidendrum até 

muito comum, mas que infelizmente naquela região era raro de encontrar. 

Já fazia três dias que retornavam àquele lugar específico da mata, um lugar sinistro que 

era mais um braço de pântano em um dos remansos do velho Amazonas. 

O índio não gostava do lugar, dizia que era mau e tinha coisas ali que não gostavam deles, 

mas o botanista insistia e pelo que lhe pagava era bem capaz que quisesse voltar várias 

vezes, até se dar por satisfeito. 

Quando a noite caía o doutor Araquém achou uma muda pendurada em uma árvore baixa, 

estava amarrada com um cipó roxo, as flores brancas desciam em um ramo grande e 

denso que exalava um odor forte e adocicado tão intoxicante quando exótico! 

O botanista fascinado pelo achado ia arrancando a planta da árvore quando o índio o 

parou: 

— Essa não pode não doutor! — falou o índio olhando ao redor amedrontado. 

— Porque não Ijukué. É exatamente essa que quero. — falou o botanista sem largar a 

planta. 

— Essa não é da mata, é do Capiango! — contou o índio com os lábios tremendo, como se 

estivesse com frio naquele calor escaldante de fim de tarde. 

— É alguém que mora aqui? — perguntou o rapaz curioso e vendo a cara de poucos 

amigos que o doutor fez — Ele não está aqui pra ver não! Nem deve se lembrar que a 

deixou aqui. 

— Não podemos pegar. É dele! — falou o índio com convicção e medo. 

O 
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— Pois vou levar. — disse o doutor Araquém arrancando a muda da arvore — Ele se 

quiser que reclame depois. 

O botanista guardou a muda na mochila e voltaram para o barco. 

O tempo todo enquanto voltavam pela trilha o índio olhava atemorizado para os lados da 

mata fechada. 

Quando estavam indo embora um miado rouco veio despertá-los. 

O índio entrou rápido na canoa seguido pelos dois homens e com um safanão afastou-se 

da margem cheia de sombras que teimava em vigiá-los. 

Remando rápido virou a canoa em direção à saída do remanso e logo estavam dentro das 

águas fortes do Amazonas remando para a cidade. 

Não viram a sombra esguia e felina de um jaguaretê que os acompanhava pela margem, 

deslizando sem barulho pelos troncos baixos dos igarapés. 

Desapareceu quando fizeram a curva maior e viram as luzes de Manacaparu ao fundo, 

iluminando a noite como uma colmeia de vaga-lumes. 

O botanista desceu da canoa no cais e pagou o índio. 

Enveredou pelas ruas de terra em direção ao casarão seguido de perto pelo rapaz e 

esqueceu o assunto. 

Na mata fechada um vulto aproximou-se da árvore onde faltava a orquídea. 

Um vulto pequeno e magro, envelhecido pelo tempo da mata, a pele marrom enrugada, os 

cabelos brancos e os olhos esverdeados e vivos. 

Aos seus pés rodava uma onça pintada, ronronava e brincava por entre as pernas magras, 

em jogos de caçador. 

O velho índio passou a mão seca pelo tronco da árvore onde antes ficava a orquídea, uma 

raiva fria saltou de seus olhos verdes, sentiu o fedor forte dos homens brancos e do índio 

mura, caminhou devagar pela mata até o local onde a canoa entrara na água. 

Com um suspiro de desdém tirou do embornal uma pele de onça muito curtida e a vestiu. 

A lua banhou sua pele pintada com a luz fantasmagórica de seus raios fabulosos. 

O velho esmagou folhas e raízes entre seus dedos fortes, um odor primevo tomou conta do 

ar, a onça pintada deu um rosnado baixo e lamuriento e afastou-se com medo pulando 

com os pelos ouriçados. 

Logo sumiu por entre as árvores, tratando de subir na mais alta. 
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O velho limpou o caminho com os pés e começou a andar em círculos, da esquerda para a 

direita, rezando um credo de palavras há muito esquecidas, uma invocação sacrílega que 

fazia vibrar o ar à sua volta. 

Uma fórmula que há muito não era entoada por aquelas paragens! 

As árvores pareciam querer afastar-se dele, vergando para o outro lado, descobrindo o céu 

enluarado, como se afastada por um vento nefando. 

A pele da onça foi se entranhando sobre sua pele, tomando conta da carne, as garras 

foram surgindo e se afiando pelos troncos das árvores ao redor, rasgando as cascas em 

tiras, as orelhas já captavam cada barulho da mata que em um silêncio amedrontador 

esperava, sabedora já do monstro que estava a surgir. 

Sua cabeça igual à do felino cuja pele vestia virou-se em direção às luzes da cidade, perto 

do horizonte da mata, era pra lá que iria! 

Em busca dos ladrões do seu espírito! 

Na boca da noite um vulto de felino desceu de uma árvore na beirada de um terreno 

baldio. 

Uma rasga-mortalha voou agourenta! 

Em sua choça o velho índio mura rezou aos deuses da mata, não por compaixão, mas pôr 

um fim rápido! 

A sombra traiçoeira surgiu novamente enroscando-se na beirada avermelhada do casarão 

do botanista. 

Quando a meia-noite chegou cães ladraram alto por causa do odor do felino que 

empesteou o ar enquanto seu vulto esguio subia pela parede do casarão até a janela do 

quarto do doutor, como uma mortalha negra escalando a brancura do muro. 

Acordado subitamente pelas cortinas rasgadas, o botanista viu com horror a silhueta larga 

e peluda do Capiango iluminada pela lua cheia, os olhos verdes da fera traduziam sua 

raiva e sua fome assassina! 

Mas não teve tempo sequer de gritar, o monstro pulou sobre ele e saciou-se! 

Naquela noite fatídica também o velho índio mura sobraçou diante da vingança do 

Capiango! 

Dizem que a bela orquídea ainda está pregada ao tronco da árvore, derrubando seus 

cachos de flores perfumadas pelo meio da mata! 
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u nunca acreditei em monstros! 

Mas houve uma vez que ouvi uma história mais estranha do que tudo o que 

conhecera até então, e depois nunca ouvi nada tão bizarro. 

Era por volta de 1960, naquela época trabalhava como repórter itinerante pelo Pajeú 

colhendo histórias sobre os cangaceiros e seus crimes para um escritor da capital. 

Eram histórias cruentas! 

O escritor para o qual trabalhava queria coisas estapafúrdias, e quanto mais estranhas e 

esquisitas mais eu recebia por elas. 

Claro que muitas eu sabia que eram inventadas, afinal eu sempre acabava pagando um 

pouco aos contadores por elas e sabia que muitos deles, velhos homens do sertão, viviam 

da conta de seus causos. 

Os mais famosos viajavam para feiras e as contavam para pequenas multidões ariscas, 

ansiosas pela emoção que vinha com os causos. 

Outros escreviam livrinhos de cordel que vendiam por poucos tostões. 

Comprei vários destes na tentativa de encontrar alguma coisa diferente. 

Eram na sua maioria causos de fantasmas e lobisomens, tiroteios com volantes e histórias 

de amor e morte regadas pelo sol da caatinga. 

Esta foi diferente mesmo! 
 

Estava numa cidadezinha bem longe do litoral, nem eu me lembro mais do nome dela, no 

meio da área mais deserta do Pajeú, um lugar assombroso, com fazendas abandonadas, 

cruzes sem nome á beira da estrada, rios secos e pequenas e finas igrejas sitiadas pelo 

mato e pela solidão. 
 

Depois soube que ficou deserta de vez por conta da seca forte. 

Não havia nem cinquenta moradores ali, mas logo que cheguei e descobriram porque eu 

estava ali me mandaram procurar o velho Casimiro que ele conhecia uma história de 

bicho-monstro realmente verdadeira! 
 

Desconfiei que fosse em daqueles contistas profissionais, mas mesmo assim fui falar com 

ele, quem sabe não tinha uma história que valesse à pena. 

Morava numa casa de sapé amarela e galhos trançados e telhado de palha seca com uma 

árvore grande na frente, toda florida de amarelo canário, uma velhíssima Sete Cascas! 

Quando cheguei ele estava sentado em uma cadeira de balanço de palha trançada 

embaixo da árvore fumando um cachimbo. 

E 
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Era muito velho, a pele baça e toda enrugada, os cabelos totalmente brancos, mas os 

olhos negros como carvões brilhavam bem vivos como de um moleque. 

Quando me apresentei e contei o que vinha fazer ali ele logo riu, uma risada velha e cheia 

de lembranças. 

Tirou uma baforada do cachimbo e apontando a raiz alta da árvore me convidou pra sentar 

e contou uma história bem assim: 

 

Naquela época ainda não havia os cangaceiros famosos que todo mundo conhece hoje, 

nem Lampião, Nem Corisco, mesmo assim entre a gente que perambulava pelos sertões 

do Pajeú e das Minas tinha muito sertanejo valente. 

Me chamavam de Estrelado por causa das estrelas brilhantes que pintava nas minhas 

armas e na estrela de sete pontas gravada na minha peixeira. 

Andávamos por tudo que era lugar naqueles ermos desérticos cheios de mandacaru e 

angico. 

O povo nos apoiava porque brigávamos com os jagunços e com as volantes, os primeiros 

oprimiam o sertanejo pobre como nós à mando dos coronéis e os segundos se 

prevaleciam do poder que o governo colocava nas mãos para fazer o que bem quisessem 

sem obedecer lei nenhuma. 

Nós ficávamos no meio! 

A caatinga era nosso mundo. 

Errávamos pelos caminhos como barcos perdidos no mar. 

Vosmecê já viu o mar? Eu já vi uma vez, grande como ele só. 

Era assim o sertão, a caatinga, o Pajeú! 

O que aconteceu tem gosto de causo porque só acredita quem já viu uma coisa daquelas 

com os próprios olhos. 

Eu mesmo, se me contasse, não acreditaria não, mas vivi e agora conto. 

Estávamos dando fuga de um tiroteio com o bando de jagunços do Coronel Vitoriano. Eles 

eram em muito maior número e tinham mais balas. 

Nós fugimos pelas terras de Serra Talhada durante a noite para escapar dos vigias e dos 

curiangos. 

Bicho danado de ruim! 

Éramos seis, eu, o Nildo Cordelino, que escrevia nossos causos e contava as histórias dos 

primeiros, o Juraci Avão, cabra com uma pontaria capaz de acertar o olho de uma rolinha 
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xucra dentro de uma moita de umbus, o Josuíno e o Juventino, dois irmãos meio-índios, 

órfãos de mãe, e o velho Embirá. 

Era noite quente e pelo céu a lua cheia já nascia iluminando tudo, tivemos que se esconder 

bem, por causa das sombras. 

Acabei me perdendo dos outros junto com o Nildo e o Juraci, entramos por um desfiladeiro 

seco e magro cheio de embaúbas grandes e copadas e fomos em frente. 

Andamos a noite toda por ali e não encontramos caminho pra sair, já estava quase 

amanhecendo. 

Foi então que entramos pro um carreiro, um leito de rio morto, pelo meio da serra e 

chegamos numa parte do sertão que não conhecíamos, com umas árvores diferentes, 

gordas de água. 

Foi aí que ouvimos um barulho esquisito. Um grito como de harpia caçando macaco! 

Não era pássaro nenhum que conhecêssemos. Nem mãe-da-lua nem curiango perdido. 

Súbito vimos uma sombra grande passar na frente da lua que já se punha, era grande 

mesmo, assustava. 

Era um bicho enorme! 

Juraci não perdeu tempo, levantou a espingarda e atirou duas vezes. 

Ouvimos um grito esganiçado de morte e o barulhão do bicho caindo no mato à nossa 

frente, estalando sobre os mandacarus e angicos, quebrando galho e deitando tudo no 

chão. 

Amanheceu naquele momento. 

Corremos atrás pra ver o que era que Juraci tinha derrubado pra fazer um barulho 

daqueles e nos espantamos. 

Era um bicho horrível, verdadeiro demônio, o corpo pelado não tinha pena nem pelo, era 

só couro duro e enrugado como de vaca magra da cor das pedras, as asas eram de couro, 

pelancudas, a cabeça tinha uma bocarra cheia de dentes afiadíssimos com a forma de bico 

de passarinho, os olhos eram largos como pires, as garras dos pés eram grandes como às 

das harpias que comem macacos. 

Nunca tinha visto um bicho daqueles. 

O Juraci pegou a peixeira e cortou uma garra e levou de brinde. 

O Nildo pegou uma câmera que tínhamos levado do casarão do Coronel Vitoriano e tirou 

uma fotografia do bicho com as asas abertas. 

Era grande como sei lá o quê! 
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Nós éramos pequenininhos perto dele. 

Foi de arrepiar! 

Fugimos daquele lugar medonho sem nem olhar pra trás. 

Até hoje me lembro do bicho. 

Dia desses vi uma figura num dos livros de escola de um de meus netos. 

Criatura estranha! Não era dessa terra! 

 

Então o senhorzinho se levantou e entrou na casa. Achei que ia beber água. 

Voltou depois de uns minutos com uma coisa na mão. 

Era uma fotografia, amarelada com a idade, rasgada num dos lados. 

Mostrava seu Casimiro e outro homem, cangaceiros, em pé atrás do corpo de um 

gigantesco pteranodon abatido! 
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ntão, você saiu do trabalho normalmente, assim como em todos os dias e 

seguiu para a estação do metrô Trianon MASP e ali ficou esperando 

assim como de costume nos últimos dez anos? — pergunta o detive 

particular Ivan do escritório de investigações Trindade Investigações, pela milésima vez eu 

acho. 

— Sim! Tudo o que escrevi no meu depoimento que está em suas mãos agora foi 

exatamente o que aconteceu de fato, eu sai do meu trabalho normalmente, assim como 

venho fazendo todos os dias, segui para a estação Trianon MASP do metrô e ali fiquei 

esperando a locomotiva, assim como de costume nos últimos dez anos, mas nesse dia em 

questão, hoje, tudo foi terrivelmente e infelizmente diferente – fala Jéssica visivelmente 

assustada, trêmula e incrédula, seus olhos azuis límpidos fixos na foto de capa do seu 

celular rosa. 

— Olha! Se você dissesse que um maluco ou uma maluca qualquer a perseguiu 

com uma faca, revólver, até mesmo com uma espada catana dourada e cravejada de 

pedras preciosas, eu ficaria muito propenso a acreditar na história, mas agora, um 

lobisomem albino? Puta merda, fala sério... Você usou algum tipo de droga? Isso é uma 

pegadinha de algum programa da televisão, canal do Youtube ou mais uma das piadinhas 

feitas recorrentemente pelo policial Jerônimo da delegacia de polícia aqui perto, fala a 

verdade? – pergunta impaciente Ivan passando as mãos no rosto cansado e incrédulo. 

Ao fundo do escritório de investigações, Trindade Investigações, agora um braço 

oficial da justiça da cidade de São Paulo, nossas detetives Inês e Irene, bem como o 

secretário Dagoberto, também incrédulos com o relato dela, Jéssica, caem na gargalhada, 

porque nos últimos meses eles foram alvo de pegadinhas de diversos programas de 

televisão e canais do Youtube, além das piadinhas infames e muito bem elaboradas do 

policial Jerônimo, contato direto com a prefeitura e a polícia militar. 

Jéssica, dona de maravilhosos olhos e cabelos azuis límpidos, brilhantes e 

impactantes demais era fã absoluta do gênero literário de terror, sejam pesados ou água 

com açúcar, universos fantásticos, romances policiais, ficção cientifica, porém, no topo da 

lista estava toda produção literária, cinematográfica e outras que envolviam lobisomens. 

Em seus sonhos e ou pesadelos mais secretos, ser possuída sexualmente por um 

lobisomem e depois do êxtase ser devorada completamente pelo mesmo, era algo 

recorrente, mas tudo ficava no campo da imaginação, ser perseguida por um lobisomem 

—E 
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na vida real era ridículo demais, principalmente por um lobisomem albino, isso não e não, 

nunca, totalmente absurdo, surreal, fora de questão, meu Deus, mas que doidera é essa? 

Porém, isso realmente aconteceu, ela foi perseguida, teve suas roupas rasgadas, foi 

possuída sexualmente pelo bicho de pelos brancos como a neve, foi levada ao êxtase 

cósmico assim como imaginou nos seus delírios, mas quando o lobisomem arreganhou 

sua bocarra cheia de dentes pontiagudos pingando sangue e saliva, fazendo a menção de 

que agora, depois do sexo selvagem, iria dilacerar sua carne, beber o seu precioso sangue 

e devorá-la todinha, come-la como se come vorazmente uma coxa de frango frito num 

desses dias de fome voraz, não, isso não, então, ela saiu correndo feito uma desvairada 

Avenida Paulista afora. 

 Meu Deus do céu, de onde foi que essa mulher encontrou forças e coragens para 

se levantar e sair correndo ali das escadarias da estação Trianon MASP do metrô e chegar 

ao escritório da Trindade Investigações? 

— Irene, traz um copo com água e açúcar pra ela, por favor, esse depoimento vai 

longe, santo Deus, o que esta acontecendo com esta cidade? — pergunta-se 

retoricamente Ivan olhando fixamente para o oceano lindo que são os olhos azuis de 

Jéssica. 

— Sim! Na entrada do metrô, pisando no primeiro degrau, eu senti aquela mão 

quente e macia no meu ombro esquerdo, firme, porém, suave, virei rápido, assustada e 

trêmula, mas logo me acalmei — segue relatando Jéssica — era um homem bonito demais 

para ser de verdade, alto, atlético, cabelo loiro e olhos verdes, fiquei completamente 

hipnotizada, literalmente hipnotizada. 

Nisso, aparece Irene com o copo cheio de água com açúcar que Jéssica bebe num 

só gole e prossegue freneticamente com sua história muito questionável. 

— Ele foi tirando a minha roupa e ao mesmo tempo se transformando num 

gigantesco lobisomem albino, branco como a neve mais branca, não era um cachorro e ou 

lobisomem fedido e sujo, muito pelo contrário, seu pelo escovado, sua pele peluda era 

muito macia, muito bem tratada e perfumada, exalava um cheiro inebriante e hipnotizante 

— fala Jéssica olhando fixamente para o nada. 

— Certeza que você não assistiu um desses filmes de terror água com açúcar 

infantojuvenil e ficou impressionada demais, começou a delirar com o que viu na telona do 

cinema ou da sua televisão? — pergunta Inês quase não conseguindo conter a 

gargalhada. 
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Nisso, Dagoberto, o secretario recém-contratado da Trindade Investigações que 

tinha saído à rua para ver que barulheira era aquela vinda da calçada, volta para dentro 

assombrado, pálido como uma folha de papel vegetal ou algo parecido, tremendo como 

vara verde, balbuciando alguma coisa indecifrável. 

— O que foi Dagoberto? — pergunta Irene. 

— Fala logo o que aconteceu lá fora moleque? — grita Ivan impaciente. 

— Vai franguinho, desembucha logo de uma vez? — fala Inês sacudindo o garoto 

pelos ombros largos e quadrados. 

A janela principal e gigantesca do escritório dos detetives particulares, Ivan, Inês e 

Irene, estilhaça num amontoado de pequenos cacos de vidro, seguido por estrondo 

terrível, minha querida tia Gertrudes, o lobisomem albino da história dela, Jéssica, salta 

para dentro do local rosnando como um cachorro infernal selvagem, sedento por sexo 

selvagem, sangue e carne humana. 

Todos os três detetives particulares, Ivan, Irene e Inês, bem como os clientes saem 

correndo desesperados para a rua, Avenida Paulista, menos nossa sexy, excitante e linda 

de morrer, Jéssica, que mais uma vez ficou petrificada diante da besta feroz e selvagem, o 

lobisomem albino. 

Assim como relatou antes, o bicho animalesco, respiração nervosa, volta a ser um 

homem bonito demais para ser de verdade, alto, atlético, cabelo loiro e olhos verdes como 

uma dessas joias raríssimas, Jéssica, completamente hipnotizada, literalmente hipnotizada 

nada faz diante desse terror água com açúcar absurdo. 

— Sai dai sua maluca e corre logo aqui para fora — grita um dos policiais militares 

que estão com suas armas apontadas para o bicho. 

Novamente, assim como no seu relato, ele vai tirando a sua roupa e ao mesmo 

tempo se transformando num gigantesco lobisomem albino, branco como a neve mais 

branca, não era um cachorro do mato, lobo ou um desses lobisomens fedidos e sujos que 

vemos em muitos filmes de terror, muito pelo contrário, escovado e macio, perfumado, sua 

pele também peluda, muito macia e reluzia a luz daquela gigantesca Lua cheia, muito bem 

tratada e perfumada, exalava um cheiro inebriante e hipnotizante. 

Todos, principalmente, Jéssica, estavam completamente hipnotizados, paralisados 

diante dessa besta fera selvagem, dessa mágica e ou fenômeno inexplicável que acontecia 

bem ali na famosa e icônica cidade de São Paulo, magistral Avenida Paulista, próximo da 

estação Trianon MASP do metrô. 
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Jéssica foi novamente possuída sexualmente pelo lobisomem albino, mas antes do 

êxtase passar, antes do delírio se esvair, aquela monstruosa criatura, agora 

metamorfoseada num gigantesco lobo cinzento horrível, selvagem, feroz e com seus 

dentes pontiagudos pingando sangue e saliva, devora completamente a garota. 

Os policiais que lá fora estavam esperando um ponto de mira certeiro, vendo 

Jéssica morta, dilacerada, jogada numa possa de sangue, não perdem tempo e 

descarregam suas armas no cachorro, homem, lobisomem selvagem, criatura infernal 

feroz que cai morta no chão branco marfim do escritório dos três detetives particulares que 

prestam serviço para o público em geral, para polícia e também para prefeitura nos casos 

mais comuns e complexos, nossos admiráveis, senhor Ivan, senhora Inês e senhorita 

Irene, Trindade Investigações. 

— Porém, o lobisomem albino, não morre sem antes soltar um último e aterrorizante 

uivo para a Lua cheia e gigantesca dessa noite assombrosa demais, incomum e que eu 

acredito nunca ter acontecido, porque essa revista na qual leio essa história é um tanto 

quanto fantasiosa demais — fala o senhor Lourenço para o barbeiro que corta seus 

pouquíssimos cabelos brancos. 
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u descia a colina em meu cavalo quando, no vale, avistei o rolo de fumaça. 

O odor acre atingiu minhas narinas momentos depois. Fui tomado pela 

apreensão. O receio ganhou certeza ao me aproximar. 

 As ruínas da cabana ainda fumegavam.  

 Diminui o galope de meu cavalo e aproximei-me devagar. 

 Não queria acreditar. 

 Desejava voltar no tempo. 

 Minha mente não quis aceitar. 

 — Alice! — chamei, orando por uma resposta. — Alice! 

 Meu coração batia forte e a respiração tornou-se difícil. Não queria ver aquilo que 

suspeitava e, tampouco, poderia deixar de fazê-lo. Lágrimas e soluços anteciparam meu 

temor. Meu temor foi confirmado ao emergir do bosque. 

 Desmontei. Senti a espada bater contra minha coxa. Amarrei o cavalo numa árvore. 

 Com as chamas, o teto da moradia desmoronara, assim como parte das paredes. 

Mas o interior era perversamente visível e, em particular, quem eu procurava. 

 — ALICEEE!!! 

 O corpo carbonizado ainda exibia os braços voltados para trás, onde os pulsos 

foram amarrados. De sua cabeça enegrecida, privada dos cabelos volumosos, pude 

distinguir a boca entreaberta, voltada para o céu num grito mudo, talvez uma prece, talvez 

um chamado ao qual, tragicamente, fui impedido de atender a tempo. 

 E eu, William di Angeli, filho do duque Haroldo, ajoelhado e impotente entre cinzas, 

poeira e carvão, levei ambas as mãos ao rosto e chorei copiosamente.  

 Aquela que era a única razão de meu viver fora morta por mãos covardes, vis e 

impiedosas. 

 Muito tempo se passou até o bosque deixar de ouvir meus soluços qual a 

tempestade sobre o mar, cujas ondas enfurecidas pouco a pouco cediam lugar à calmaria. 

Mas não havia calmaria alguma em meu espírito. 

 Meu pai nunca aprovara o relacionamento que eu mantivera com quem ele chamava 

de reles camponesa. Sua vassalagem ao rei George alcançara o ápice quando este 

concordara em conceder a mão da única filha, a princesa Safira, ao herdeiro do duque 

Haroldo, ou seja, a mim. A união prometia vantagens políticas, financeiras e territoriais 

ilimitadas ao meu pai. 

E 
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 Eu não queria saber de nada disso, pois já elegera a mulher de minha vida: Alice. 

Pelo que sabia, Safira era uma criatura desprezível, torturava suas criadas ao menor 

pretexto e julgava-se uma espécie de deusa da beleza, diante dos infinitos mimos do pai. 

Sua única riqueza era a fealdade da alma. Vira isso em sua expressão de ultraje quando, 

diante dela, do rei George e de meu pai, anunciara meu amor por Alice e minha recusa na 

realização do matrimônio. 

 Agora, minha Alice estava morta. 

 No chão, vi as marcas de ferradura das montarias do assassinos. O brasão nas 

pegadas bem como a direção de onde vinham e iam não davam margem à dúvida: o 

castelo do rei. 

 — Maldito o rei até o fim da eternidade! 

 Pensei em matar-me naquele instante a fim de trazer paz à angústia, ao ódio, à 

saudade e ao desespero. Tirei o punhal da bainha, apontei para o meu peito. Era só forçar 

a lâmina. Simples assim. 

 De súbito, minha atenção foi novamente atraída para os restos de Alice. Ali, no chão 

enegrecido diante dela, vi o brinquedo.  

 Era um ursinho.  

 Eu dera de presente.  

 Era de feltro e algodão. 

 Era ridículo. 

 Ela adorara.  

 Não se separava dele, fisionomia transformada em menina. O sorriso infantil que eu 

tanto amava. Os trejeitos de criança a brincar na neve. 

 Estranhei. 

 Ele devia ter se queimado total e inevitavelmente. Entretanto, lá estava, intacto. 

Uma abominação sorridente e fofa em meio ao hediondo caos. 

 Desgraçado que eu fui, já meio que despedindo da vida, andei até lá e apanhei o 

brinquedo. Então, um vento soprou. Fez as cinzas rodopiarem e erguerem. E, no vórtice do 

redemoinho, senti nitidamente a fragrância e murmurei: 

 — Impossível! 

 Ouvi o cavalo bufar e empinar, assustado. 

 Era o perfume de Alice.  
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 Tão pungente quanto o odor de queimado que pairava no ar. Doce e suave feito as 

flores do campo a desabrochar durante o alvorecer. Tinha o odor da chuva no mato e do 

feno recém-cortado. 

 O vento sussurrou em meus ouvidos: 

 Meu Will, meu amor... 

 Senti a garganta ressequida. 

 — Alice! 

 Sim, meu querido, sua Alice. 

 O cavalo libertou-se do galho e fugiu em disparada. 

 Embasbacado, percorri os arredores com o olhar e perguntei às ruínas fumegantes: 

 — Como? 

 Quem tem o poder de explicar a força de um sentimento ou duas almas que 

tornaram-se uma? 

 Era uma dor física dentro de mim. 

 — Minha Alice... 

 Como eu poderia tocar, abraçar e acariciar o vento? Desejei tanto tê-la em meus 

braços! Em vez disso, abracei o ursinho feito uma criança a temer os fantasmas, vista 

turvada pelo pranto.  

 A fumaça subia aqui e ali. 

 Os assassinos. 

 O rei. 

 — Vou matá-los! — falei repetidas vezes. — Vou matá-los! 

 Sabia ser um desabafo inútil. Meu pretenso sogro, o rei, era cercado por numerosa 

guarda, e seu poderoso exército era o instrumento através do qual exercia a vontade 

perante os nobres da região, incluindo meu pai. Meu pai, duque Haroldo, vassalo e 

cúmplice. 

 Abrande a tormenta em seu coração, Will. O que aconteceu, aconteceu. Nada 

haverá de mudar isso. 

 Com esforço, fitei o corpo de Alice. 

 — O passado não pode ser alterado, porém, aqueles que acreditam ter decidido o 

futuro sim. 

 Dito isso, sem dar tempo ao pensamento ou por uma resposta do vento, atirei-me ao 

chão, fincando a lâmina prateada do punhal em meu coração. 
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 NÃÃÃOOO!!! 

 Sim, sim, SIM!  

 Meu corpo morreu naquele lugar, junto a Alice. 

 Tornamo-nos brisa, vento, vendaval e furacão. Voltamos a ser um com a eternidade. 

Minha essência flutuou sobre as extensões de terra que os homens — na pequenez de 

suas grandes ambições — julgavam-nas suas. Vi as campinas, os pastos, os pomares, as 

aldeias, os rios e as florestas. 

 Meu pai, alarmado pelo meu desaparecimento e ciente do que tinha sido feito a 

minha amada — afinal, fora ele quem dera a sua localização ao rei —, cavalgou com uma 

escolta até o que restara da casa de Alice. Ao encontrar meu cavalo pastando solitário a 

meio do caminho, seus receios aumentaram. A descoberta do corpo frio de seu único filho, 

William di Angeli, confirmou aquilo que mais temia. Não sei se suas lágrimas foram de 

genuíno amor por mim ou se sofria pelo fiasco de suas esperanças em relação à riqueza e 

poder. 

 A princesa Safira, para mim, valia menos do que um seixo de rio. 

 Caso foi que, indiretamente, o duque Haroldo culpou ao rei George por minha morte. 

A seu tempo, reuniria outros nobres descontentes numa guerra contra este até derrotá-lo, 

tomar o trono e mandar decapitar toda a família real.  

 Enquanto brisa, vi de perto as cabeças do rei, da rainha e de Safira ensanguentados 

e fincados em pontas de lança. Tentei sentir alguma coisa, mas não consegui. Nem senti 

quando, algum tempo depois, meu próprio pai teve destino semelhante, traído pelas mãos 

de outro nobre que se lhe dizia leal. 

 Todas as minhas sensações compunham-se de vento mesclado à brisa de Alice. 

 Unidos, percorremos as nuvens brancas do céu num sopro de felicidade. 

 Alegria que, um dia, foi-nos devida, retirada e, enfim, devolvida. 

 Oh, Will, meu bravo e querido Will, um só na eternidade! 
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 noite estava fria na metrópole, adornada por uma neblina cinza e cortada 

por um convectivo vento que soprava gélido nos corações noturnos. 

Deitado em seu quarto escuro, Sávio mais uma vez sentiu aquela estranha 

ansiedade a qual não conseguia encontrar a fonte daquele sentimento.  Ele, então se 

lembrou de que essas sensações vinham desde aquela manhã em que acordou com um 

estranho ferimento. Na época, em vão, forçou a mente tentando se recordar como aquilo 

teria ocorrido. Como não parecia nada grave, simplesmente, fez um curativo e se 

esqueceu do hematoma.  

Aquele homem que acabara de completar 37 anos, frequentemente, refletia sobre 

sua existência. Sávio era enfermeiro, solteiro por opção e até aquele momento estava 

satisfeito com a vida que levava. Era convicto da escolha que fez de não constituir família. 

Ele acreditava ser uma maldade enorme jogar uma criança neste mundo tenebroso e, além 

disso, ficar sozinho era um exercício o qual tinha prazer em contemplar. 

O despertador tocou às cinco e meia da manhã, às sete horas, deveria estar no 

hospital para começar o seu turno. Porém, ele resolveu não ir trabalhar, não atender ao 

telefone e ficar em casa deitado na cama em seu quarto escuro. 

No dia seguinte, o enfermeiro continuou se sentindo um pouco estranho e resolveu, 

mais uma vez, ficar em casa deitado em sua cama durante todo o dia. Pensou no seu 

serviço e disse para si mesmo — “Dane-se”. Sávio passara o dia trancado em casa 

esperando um momento de fome, mas em nenhum instante sentira vontade de comer 

alguma coisa. Bom, não sentia vontade de se alimentar das coisas convencionais. A fome 

que despertava nele era de algo que não conseguia compreender. 

Por volta das quatorze horas, a campainha tocou. Sávio pensou em não atender, 

pois percebeu que o mínimo contato com o sol lhe causava um estranho desconforto. Ele 

permaneceu inerte em seu quarto escuro, esperando que a pessoa que o perturbava 

desistisse e fosse embora. Mas a campainha tocou pela segunda vez e em seguida o 

solitário homem escutou uma voz feminina gritando o seu nome: 

— Sávio! 

Ele reconheceu a voz, era a sua irmã Elizabeth. Então o isolado homem resolveu 

atender, pois poderia ser algo importante. Sávio se levantou da cama e saiu do quarto, 

passou pela cozinha, seguiu por um pequeno corredor, abriu a porta da sala e saiu em seu 

A 
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pequeno quintal. Avistou através das grades do portão a sua irmã parada ali a esperá-lo. 

Ela estranhou encontrá-lo àquela hora da tarde em casa, de pijama e com uma estranha 

palidez em seu semblante. A jovem logo lhe falou: 

— Tudo bem Sávio? O pessoal do seu trabalho ligou lá para casa, perguntando 

sobre você que não havia ido trabalhar e disseram que você não atendia ao telefone. 

O sonolento rapaz respondeu para a moça. 

— Tudo bem! Só estou um pouco cansado. 

Ela o indagou: 

— Posso entrar? 

Depois da pergunta de sua irmã, a perturbação de Sávio se intensificou, pois a 

estranha sensação que se apresentava ao seu corpo aumentou e ele logo percebeu que 

estava farejando o sangue de Elizabeth e sentiu vontade de sugar aquele líquido quente e 

vivo. 

O pobre homem, inserido naquele estranho contexto, tentou uma fuga e inventou 

uma desculpa, dizendo: 

— Na verdade, eu estou de saída, pois tenho um compromisso sério no hospital e 

não posso deixar para amanhã. 

Convencida, a moça se despediu e foi embora. Sávio sentiu-se aliviado e retornou 

para o seu quarto e esperou a noite chegar. 

Por volta das vinte horas, ele saiu para dar uma volta pela rua. A estranha sensação 

continuava a dominá-lo. Aquele homem percebeu que não estava sentindo nem frio e nem 

calor, a única vontade que penetrava em seu ser era o desejo de beber o sangue das 

pessoas que ele encontrava pela rua. Sávio achou estranho, pois conseguia farejar o 

sangue e sentir os diferentes ritmos dos batimentos cardíacos nos corpos alheios. 

Desesperado, ele retornou para casa e tentou se acalmar. Deitado em sua cama, logo 

pegou no sono e despertou às cinco e meia da manhã. A vontade de permanecer em casa 

continuava, mas ele sentia o peso da responsabilidade e saiu para o trabalho. Perturbado, 

o enfermeiro se sentiu muito incomodado com a luz do sol, que não brilhava intensamente, 

pois o céu estava nublado e o dia com uma atmosfera cinza. 
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Desnorteado, Sávio conseguiu terminar o dia de trabalho, mas se sentia como se 

estivesse sido cruelmente torturado. Ao cair à noite, foi tomado por intenso alívio e logo 

veio a ideia de pedir para trabalhar no período noturno, de imediato a sua proposta foi 

aceita, uma vez que, a maioria dos enfermeiros não queriam executar trabalhos noturnos. 

Quando saiu pelo corredor em direção ao estacionamento, ele ficou admirado, pois há 

quase três dias não comia nada. Passou em frente ao necrotério e sentiu um odor que lhe 

deu prazer. Quando entrou na sala morgue, ele avistou quatro corpos, mas somente um 

lhe chamou a atenção, pois os demais estavam totalmente frios. Ao se aproximar daquele 

conjunto de carne e ossos sem vida, ele mordeu aquele corpo feminino sugando o sangue 

ainda morno que existia ali. Como se estivesse em um pesadelo, o enfermeiro se assustou 

consigo mesmo e saiu apressado, antes que alguém o visse naquela situação. 

No dia seguinte, o pobre homem começou a trabalhar no período noturno. Enquanto 

dirigia em direção ao seu trabalho, ele pensou se estava se tornando em um vampiro e 

logo em seguida deu um sorriso irônico e o pensamento se dissipou.  

Após terminar o seu trabalho, ainda de madrugada, o iminente vampiro sentiu um 

delicioso odor que vinha do necrotério. Ele ficou observando e quando aquele lugar ficou 

deserto, ansioso, adentrou na sala da morte. Preocupado e desesperado, Sávio recolheu 

um dos corpos, planejando levá-lo para casa. Já no caminho e com o corpo no porta-

malas, o seu novo sentido lhe avisou que o sangue estava esfriando e o estranho homem 

se dirigiu a um matagal. Aproveitando-se dos seus conhecimentos em anatomia humana, 

ele rapidamente localizou a jugular interna e com uma sede imensa cravou os dentes no 

pescoço sem vida. Sentindo um êxtase enorme, de joelhos e com a face suja de sangue, o 

impendente vampiro contemplou a noite emoldurada por pesadas nuvens negras. 

Sávio decidiu não voltar ao trabalho. Pois viu no telejornal, a notícia sobre o corpo 

encontrado no matagal sendo relacionada ao corpo desaparecido no hospital; e ao ouvir o 

seu nome como suspeito do furto, ele não se desesperou, manteve-se sereno e saiu 

perambulando pela noite. Sentia um prazer enorme com aquele passeio, pois enxergava e 

percebia coisas que antes eram imperceptíveis aos seus olhos de homem comum.  

Em um cruzamento deserto e escuro, o foragido enfermeiro avistou parado à beira 

da estrada uma figura exótica e diferente, um ser alto e forte, com longos cabelos negros, 

olhos vermelhos, trajando um atraente sobretudo negro e apesar do seu semblante frio, ele 

sorriu e Sávio percebeu os grandes caninos brancos daquela criatura. O poderoso vampiro 
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flutuou e foi ao encontro de Sávio que não fugiu, uma vez que de certa forma, sentiu-se 

confortável com a presença daquele ser, que se apresentou ao conflituoso homem 

dizendo: 

— Olá Sávio, meu nome é Mosiev e pertenço a uma raça superior de vampiros. 

Estou te observando há várias noites, desde o momento em que você adquiriu aquele 

estranho ferimento em seu corpo. 

Sávio, maravilhado com aquele ser, observava a criatura que continuava a falar: 

— Você está passando por uma transformação, logo encontrará o seu destino e o 

seu propósito de existência. 

Sávio indagou à poderosa criatura que continuava a flutuar a sua frente: 

— Você pode me ajudar? 

O vampiro Mosiev, deu um estranho sorriso e o respondeu: 

— Sim, eu posso te ajudar, venha comigo e te ensinarei a trilhar os caminhos da 

noite. Você aprenderá a arte da caçada noturna. Ensinar-te-ei a cativar os corpos ainda 

vivos e verás a maravilha que é sugar o sangue ainda quente e sentir a vida a evaporar 

entre suas mãos; e o prazer final de ouvir o som do barulho de ossos e carne se chocando 

ao chão, aos teus pés.  

Desde então, não se teve notícias de Sávio que naquele momento era procurado 

pela polícia por ter furtado o corpo do necrotério do hospital.  

O discípulo de Mosiev se mostrava dedicado e aprendia rápido. No início e 

treinando seus novos poderes, ele capturava as suas presas com ataques precisos e 

emitindo gritos horripilantes, ele as sobrevoavam dando-lhes a falsa esperança de uma 

fuga. O vampiro tentava sempre provocar um intenso medo em suas vítimas, pois a esta 

altura já descobrira que o medo é um tempero para o sangue. Teletransportando-se para 

frente de suas vítimas já cansadas e ofegantes, o strigoi, num rápido movimento 

vertiginoso, mostrava todo o horror de sua face que provocava um desfalecimento em suas 

frágeis presas. Ele as envolviam em sua extensa capa negra e as levavam para a sua 

antiga casa que se encontrava vazia, se alimentando ali na calada da noite.  
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Após alguns dias e incomodados pelo horrendo mau cheiro, os antigos vizinhos de 

Sávio resolveram chamar a polícia. Quando a porta foi arrombada, os policiais se 

depararam com aquela cena macabra, onde vários corpos se encontravam amontoados e 

apodrecendo, praticamente, sem sangue. O ex-enfermeiro agora também era procurado 

por homicídios.  Mas ele não se preocupava, pois aquele antigo mortal não existia mais. 

Ele finalmente descobriu o seu verdadeiro talento, um vampiro caçador. 

Mosiev, satisfeito com as caças noturnas do seu dedicado discípulo, o levou para 

uma irmandade de vampiros. Chegando lá, ele passou por uma espécie de ritual, um 

batismo onde o antigo enfermeiro foi submerso no sangue de suas últimas sete vítimas. Ao 

emergir do líquido escarlate, recebeu um novo nome, Gotza. Mosiev se aproximou do novo 

membro da Irmandade e lhe falou: 

— A partir deste momento, não precisa mais se preocupar com a luz para te guiar. 

Isso é para os pobres mortais. Você agora tem o poder de controlar as trevas, de trilhar 

pela escuridão e de subjugar os simples mortais através do medo. 

Gotza, finalmente, era um vampiro em sua totalidade. 
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