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espertei cansada em meio a um vácuo escuro e frio, preenchido apenas 

por vozes cantando ao longe. À medida que minha vista se acostumava, a 

melodia foi se aproximando e trazendo consigo uma fila enorme de 

pontinhos luminosos. Consegui enxergar formas se movendo: uma procissão. Retomei o 

equilíbrio ao mesmo tempo em que uma voz me chamou: 

― Vem moça ― uma menininha pegou minha mão ― vai começar a missa. 

 Confusa, mas sem muita escolha, caminhei com ela junto à multidão, velas como 

nossa única fonte de luz em meio ao breu. Percebi que todos estavam encapuzados e 

ninguém olhava para trás, tal como minha companheirinha. Algum tempo depois, 

chegamos a uma igreja estranha e imponente, com uma arquitetura tão fantasmagórica, 

quanto convidativa. O cheiro forte de incenso por pouco não fechou minha garganta e 

segui com a criança ao meu lado até um dos bancos. 

 O padre, encapuzado assim como as demais figuras à minha volta, incensava o 

altar com seu turíbulo. Com um badalar de sinos vindo de algum lugar da igreja, parou 

para reverenciar a cruz e, então, pediu para que todos ficassem de pé. 

 Levantei-me contra minha vontade, como se alguém me controlasse. 

 ― Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 ― Para sempre seja louvado ― respondemos todos, mecanicamente. 

 ― Irmãos e irmãs, tiremos os capuzes ― foi o único comando que não me afetou.  

Não entendia o porquê de toda aquela gente usar a mesma vestimenta numa missa, 

mas desejei não ter seguido aquela procissão com o que vi em seguida. 

 Um a um, os capuzes retirados revelavam crânios em diferentes estados de 

conservação. Pra variar, a garotinha ao meu lado e suas profundas cavidades oculares me 

encaravam curiosas. Não só isso: a mãozinha de criança que me conduzira até ali agora 

era só ossos. 

 Com um grito, larguei a mão esquelética e acabei esbarrando na pessoa ― 

esqueleto? ― ao meu lado. De repente, todas aquelas cavidades sombrias e sorrisos sem 

carne voltaram-se para mim. 

 Corri até a saída com o coração quase saindo pela boca. 

 A poucos passos da porta, meu corpo pareceu ficar mais pesado conforme aquela 

multidão entoava o canto que havia nos levado à cerimônia. Lutei para tentar alcançar a 

maçaneta, mas algo invisível começou a me puxar para trás. O canto foi se intensificando 
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e, quanto mais as notas invadiam minha mente, mais desesperada e incapacitada de fugir 

eu ficava. 

 ― Me deixem ir, pelo amor de Deus! ― supliquei, chorando. 

 Caí ao chão, sendo arrastada pela força invisível. Agarrava desesperadamente toda 

e qualquer fresta no assoalho que podia para conter a coisa que me puxava, meus dedos 

doendo e ficando cada vez mais finos e fracos. Logo foi a vez dos braços, falhando em me 

ajudar. No que vi minha pele dar lugar a ossos, dei um grito tão intenso quanto a cantoria 

ao meu redor. 

✷✷✷ 

 Acordei assustada, de volta ao meu quarto. 

 Encarava os móveis, o piso, o teto. Estava tudo ali, não era mais aquela igreja 

medonha. Analisei minhas mãos, mexi os dedos, toquei meu rosto e tórax ― era um alívio 

ter carne além de ossos novamente. 

 Sentia-me leve, apesar do sonho bizarro. Desci as escadas e me deparei com 

minha mãe ao telefone, a testa franzida e o aparelho colado no ouvido. Já ia perguntar 

quem estava na linha, quando seus olhos se arregalaram e ela começou a chorar 

copiosamente. 

 ― Meu Deus! Por quê, meu Deus?! 

 Nunca gostei de vê-la chorar, sempre me deixava ansiosa. Ela era dessas mães 

emotivas demais, explodia de várias maneiras por qualquer coisa. 

 ― Mãe, o que foi? ― me aproximei, querendo tocar em seu ombro. 

 Num espasmo, ela deixou cair o telefone e começou a respirar ofegante. A voz do 

outro lado da linha a chamou umas três vezes até ela retomar o dispositivo, se tremendo 

toda. 

 ― D-Desculpa doutor, me veio um frio na espinha agora…― fungou antes de se 

sentar no sofá e retomar a choradeira. 

 Não gostando de ser ignorada, cheguei mais perto e tentei chamar a atenção: 

balancei as mãos, estalei os dedos, bati palmas ― sem sucesso. Sua conversa com o tal 

doutor era mais importante do que a filha dorminhoca. 

 Me virando em direção à cozinha, por pouco não pisei na única pessoa ― pet? ― 

que se dava ao trabalho de me notar: Nina. Seus olhos felinos me observavam do mesmo 

jeito que ela fazia quando olhava fixo para a parede. 

 Abaixei para acariciá-la e ela bufou para mim, assustando minha mãe. 
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 ― Gata doida ― saiu resmungando em direção às escadas, limpando as lágrimas. 

Uma não me nota e a outra, que me nota, fica arisca. Que ótimo, pensei. 

Minha mãe saiu com os olhos vermelhos e uma pasta embaixo do braço, me 

ignorando uma última vez. Lembrei que não tinha nenhum compromisso hoje, então deixei 

aquele gelo todo de lado para curtir minha própria companhia. Os últimos episódios da 

melhor série que eu já vi na vida, o filme novo com a minha atriz favorita como protagonista 

e nada de interrupções ― só Nina me fitando e balançando sua cauda entre uma lambida 

e outra. 

A porta da sala se abrindo foi o que me tirou o foco. Ao me virar, dei de cara com 

Dona Belaura, do centro espírita, boquiaberta e olhando pálida na minha direção. 

― Oi Dona Bê, tá tudo bem? ― perguntei, pausando o filme. 

Com alguns segundos de atraso, ela me repreendeu: 

― Quê que cê tá fazendo aqui ainda, menina? 

Minha cara de dúvida a trouxe para o meu lado no sofá. 

― Depois de tudo o que aconteceu ontem… 

― Qual o problema? A polícia tá me procurando? ― retruquei, sem saber se ficava 

preocupada por ter feito alguma besteira que não lembro ou se relevava a possibilidade. 

― Polícia? Quem dera ― ironizou ela ― Você não se lembra? 

Vasculhei minhas memórias de ontem por uns instantes. Tinha ido à uma festa com 

o pessoal da faculdade, dessas com entrada mais barata para mulheres e música ao vivo. 

― Só lembro de me acabar de dançar ― ri, lembrando da farra. 

Dona Belaura suspirou, com a mesma cara de quem achava que eu não tinha juízo. 

Como quem procurava as palavras certas, passou a mão nos cabelos e falou: 

― Me diz como você chegou em casa. 

Franzi a testa e me concentrei para lembrar, em vão. 

― Ah, vai ver eu bebi demais e me trouxeram pra cá. Tive até um sonho estranho… 

Convidativa, pediu para eu falar mais dele. Contei sobre a procissão, a igreja, os 

esqueletos e minha transformação em um deles. Qualquer um me interromperia para tirar 

sarro do sonho, dizer que eu deveria parar de ver filmes de terror, mas ela só me olhava 

concentrada enquanto acariciava Nina em seu colo.  

― Já tive outros pesadelos antes, mas nenhum com a mesma intensi… 

― Não foi um pesadelo ― cortou Dona Bê. Fiquei sem saber o que dizer ― Você 

sofreu um acidente e não quer aceitar. 
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Ela me mostrou uma conversa no celular, cuja última mensagem era da minha mãe 

pedindo para que ela passasse em casa e pegasse umas roupas minhas.  

Foi então que tudo me voltou à mente: o álcool me deixando tonta, eu me 

desequilibrando no salto, uns caras me cantando enquanto eu saía para a rua. No que eu 

me virei para mandá-los tomar naquele lugar, uma batida forte de um caminhão me fez 

rolar no asfalto, me quebrando toda. 

É claro que ela conseguia me notar: ela é médium. 

Afundei o corpo ― espírito? ― no sofá, fazendo força para absorver a informação. 

Seria aquilo minha culpa ou do motorista? Ou de ambos? E se eu tivesse ignorado aqueles 

caras, teria visto o veículo e evitado isso? 

― Você não é a primeira ― Dona Bê inclinou-se para falar ― Seu João, da padaria, 

também aparecia por lá até encomendarem a alma dele pra seguir em paz; umas primas 

minhas também demoraram pra deixar o apartamento onde faleceram, e foi assim com 

tantos outros… 

Um vazio tomou conta do meu peito. Acho que gostaria de não ter descoberto isso e 

ter passado a eternidade assombrando minha própria casa, aproveitando ao máximo a 

ignorância. Minha vista começou a embaçar, mas só quando Nina pulou no meu colo e 

suas patinhas atravessaram minhas pernas de fantasma é que chorei quase tanto quanto 

minha mãe. 

Tivemos toda uma conversa sobre aceitação da morte até que eu me sentisse 

pronta para o próximo passo. Fizemos uma oração para a minha passagem e, então, 

fomos juntas ao meu quarto escolher minha mortalha. 

✷✷✷ 

 Estava desacordada, adornada por crisântemos e velas na sala do velório. 

 Dona Belaura consolava minha mãe ao lado do meu corpo, pouco mais de uma 

dúzia de amigos e parentes nos rodeando abalados ― fosse pela minha morte ou pelo 

nível ao qual minha desatenção havia chegado. Maldita hora em que fui bancar a durona, 

pensei.  

O padre comandou a reza, fecharam meu caixão e fomos todos me sepultar. 

Da minha lápide, vi as flores serem jogadas e a culpa pelo ocorrido escorrer em 

lágrimas dos olhos dos colegas de curso. Com os pêsames do coveiro, a médium guiou 

minha mãe de volta à sua vida incompleta, olhando para trás uma última vez. Acenei meio 

sem jeito, recebendo um sorriso triste em troca. 
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 Assisti ao sol se pôr por trás dos muros do cemitério. Li e reli os dizeres da minha 

placa de mármore, fazendo força para acreditar que tudo aquilo não era mais um sonho. 

Andei por entre os túmulos para conhecer minha nova vizinhança, localizando o jazigo do 

Seu João, da padaria, e da família de Dona Belaura. Não tinha visto a hora passar quando 

fecharam o local. Pensei que ainda houvesse algum funcionário rondando por aí, mas o 

que parecia um murmuro solitário logo cresceu e se moldou numa melodia familiar e 

macabra… e eu não tinha mais medo. Não havia porque temer o outro lado, já que este 

era o meu novo lar. 

 Um toque no ombro me trouxe de volta à realidade. 

― Vem moça ― a voz de criança me chamou ― vai começar a missa. 
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Céu nublado e claro, 

Uma mata, pedras e troncos, 

Clima bizarro meu caro.  

Não sinto meus brônquios.  

Uma refeição se inicia. 

Ao fundo, um gato mia. 

Entre estranhos e irmãos,  

Um trabalho a muitas mãos.  

Uma cuia de madeira, 

Um alimento macabro, 

Na pedra e na beira, 

Ensino o irmão e me abro. 

Nos servimos de caveiras 

E restos de corpos. 

Saudade das comidas caseiras. 

A morte é o jantar 

Das noites.  

Entre muitos açoites,  

Apreciamos como manjar. 

A quem devemos matar? 

Cada corte ressoa, 

Nojento, mas me sinto amar. 

O ar pesado destoa. 

Poucas palavras,  

Meus ânimos a calar, 

Por que não te abras? 

Não sinto o ar. 

O coração bate incansavelmente.  

O Espírito observa firmemente. 

Meus olhos se abrem, 

Tensões escorrem em corrente. 

Resta a alma morta e além.  
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Não olhe pra mim, 

Não valho um vintém,  

Apenas me deixe assim. 

Mecenas de desleixe sem fim. 
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 tela em branco na sua frente era intimidadora, quem sabe com um 

cigarro ou em um estado levemente alcoolizado conseguiria prosseguir 

com a escrita. Mas nada vinha a sua mente, tão branca e tão cheia de 

lacuna quanto o Word. Para ser totalmente sincero, até que Alice tinha algumas ideias. 

Fanfics de casais que nunca ficariam juntos na vida real, discorrer sobre como os jovens 

da sua idade são supérfluos e sem conexões profundas e blá, blá, blá. Ou, quem sabe, 

poderia escrever sobre o seu constante medo. 

A primeira vez em que a criatura apareceu nos pesadelos de Alice foi quando 

tinha cinco anos de idade. Com toda certeza esse foi o pior dia da vida dela, e apesar da 

facilidade em ignorar e principalmente esquecer-se das coisas (como do sentimento de 

rancor das broncas injustas ou da raiva que a fazia ter vontade de chorar), aquela noite 

na maca de um hospital nunca haveria de esquecer. 

É uma memória muito viva. A mãe ocupada falando ao telefone com uma amiga 

que nem sequer gostava. A sede aumentando conforme passava o tempo e com isso o 

surgimento da ideia estúpida de pegar a garrafa de vidro na geladeira sozinha. As 

mãozinhas de Alice não suportando o peso da garrafa cheia e a umidade a fez deslizar e 

se espatifar na cara da garotinha. 

Estava como num estado de paralisia do sono. Em seu sonho, inerte em um chão 

estranho e frio com mais quatro versões de si mesma, porém mais novas igualmente 

paradas em sua frente. O formato medonho de animal surgiu e com seu rabo enroscou 

no corpo minúsculo da Alice, apertando até quebrar os seus ossos frágeis e a devorou 

com sua boca larga e afiada. Durante todo o processo, a Alice de cinco anos, podia jurar 

sentir aquilo tudo. 

É claro que agora já crescida tinha mais coisas para se preocupar. Não passara 

na faculdade, não tinha ideia de como seria seu primeiro romance e ainda morava com 

os pais. Condição que não a agradava nem um pouco. Contudo, algo mais a 

preocupava. Uma coisa muito mais simples. Dormir. 

A cada ano que surgia, mais uma versão de Alice surgia também. Mas agora só 

sobrara uma naquele “mundo”. Estava com receio até de cochilar. De uns tempos pra cá, 

o monstro aparecia cada vez mais nos seus sonhos, na mesma frequência que a coceira 

da cicatriz aumentava. Antes era raro ele aparecer. Primeiro, demorava anos. Depois 

semanas e meses. 

A 
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Em algum momento teria de encarar o fato de que tinha que dormir. Mesmo tendo 

um medo irracional desse pesadelo, um pouco mais realista do que outros. Além do 

mais, não podia contar pra ninguém sobre essas coisas, quem acreditaria nela se nem a 

própria estava cem por cento certa sobre a situação. A melhor solução encontrada foi 

desmerecer a sensação de perigo eminente e esperar o avançar da hora trazer uma boa 

noite de sono. 
 

Alice começou a escrever parágrafos sobre qualquer coisa que vinha a sua 

mente, mas sempre acabava apagando depois de uma breve avaliação sua. Nem um 

pingo de criatividade. Aparentemente nada dava certo na sua vida. Sentia pressão por 

todos os lados e agora nem mais dormir podia ser uma válvula de escape. Fechou o 

computador com força, jogou-o para um lado e virou para o outro deixando as lágrimas 

escorrerem. 
 

Com a cabeça enfurnada debaixo do braço, o choro aliviava o peso do corpo e 

liberava uma sensação irônica de bem-estar. E assim foi indo até suas pálpebras ficarem 

pesadíssimas, fazendo o abrir dos olhos ser bem mais penoso. Começava a ficar 

bastante inconsciente e não notava mais a luz do quarto ligada nem o cheiro 

desagradável que se manifestava no ambiente. Enquanto se embriagava de sono a 

coceira na cicatriz perdia completamente seu protagonismo. 
 

Quando deu por conta já estava ali, no cenário de seu pior pesadelo. Agora, sono, 

era uma definição difícil de se conceber. O corpo rendeu-se desesperado ao medo da 

incerteza do momento, será que a morte estaria com fome de Alice? E passou a 

tremer, quase chacoalhar, enquanto a urina quente se espalhava pelo pijama. O cheiro 

pútrido vinha aumentando a intensidade conforme o tempo passava. 
 

Vagarosamente vinha a criatura, sem pressa saciando-se do medo de Alice que 

formava um rio de lágrimas de correnteza violenta nas bochechas. Mas não só de medo 

alimentava-se, e pôs a face na luz encarando sua presa tão conhecida pela primeira vez. 

Conhecia cada víscera de Alice. Farejando o cheiro da menina que tentava a todo custo 

sair do mesmo lugar, foi guiando seu corpo gordo e incoerente. Como podia seis patas 

tão finas carregar tanto peso? Estacionou em cima de Alice e ali ficaram. Ambas se 

encarando por um tempo enorme. Mirando cada semelhança monstruosa compartilhada. 

A besta resolveu agir e enlaçou abilmente a carcaça da garota com sua calda mas não 

perderia o prazer de espremer pouco a pouco Alice. 



O LIVRO DOS MORTOS-VIVOS III – ADEMIR PASCALE (ORG) 
 

 

 
[ 17 ] 

Como doía, a pior dor que sentira em uma vida que classificaria como miserável, 

mesmo tendo casa, comida e tudo mais a vida perdera a graça fazia muito tempo. E 

agora Alice só podia aceitar que morreria da maneira mais cruel. Morreria lúcida e sem 

desmaios, ouvindo o estalo de seus próprios ossos quebrarem, provando da espuma e 

do sangue que vazavam de sua boca. Mesmo revirando os olhos conseguiria ver a 

boca cheia de dentes afiados engolindo sua cabeça, tronco e pernas. Rasgando 

músculos sem pena ou misericórdia. 

E então Alice acorda alarmada. Suada e dolorida. Não parecia que descansara 

nem por um momento. Foi um pesadelo alucinante e muito vivo que contrastava com seu 

quarto. Não conseguiu nem piscar desde que acordou, a única coisa que fazia era 

encarar a parede branca e vazia a sua frente. Da distância que estava não dava para 

enxergar todo seu relevo e manchas que nela foram tatuadas pelo tempo. 

Pode ter ficado minutos ou horas encarando a parede até resolver levantar e abrir 

as janelas. Deixar um pouco de sol entrar no quarto e o vento limpar o cheiro de suor 

dali. Engraçado como nada fazia sentido para Alice. As pessoas andando de lá pra cá, de 

cá pra lá. As casas. Quem decidiu que todas elas seriam retângulares? As árvores 

balançando as folhas que lhes pertencem, não fazia diferença se dava ou não frutos. 

Verão, outono, inverno ou primavera, as árvores do condomínio estavam sempre do 

mesmo jeito. 

Alice foi dominada pela letargia. Seu rosto só expressava apatia e indiferença. As mãos 

pousaram na cabeça sobre a cicatriz que tinha coçando-a. Como fizera essa cicatriz 

mesmo? Não se lembrava, não importava. E deixou seu corpo tombar para frente 

esperando sem ansiedade o choque com o asfalto. 
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le podia ouvir a respiração pesada do outro lado da porta. Arfando, 

farejando o ar em busca de algo. A cabana era pouco mais que um 

cubículo com uma cama, o chão de terra batida, um tonel de aço 

transformado em fogareiro improvisado, e alguns canos de ferro servindo de chaminé. 

Toras e pinos de madeira,  lama e musgo, era tudo o que fora usado nas paredes. 

Parecia estar lá, de pé, há muito tempo, e talvez fosse robusta o suficiente para 

protegê-lo, talvez não. O que quer que estivesse do lado de fora da cabana, empurrou 

algumas vezes a pequena porta, e agora parecia estar rondando a construção. Os 

moradores locais haviam avisado para ele evitar um pernoite na floresta, ao lado daquele 

lago, mas se fosse necessário, havia “aquela cabaninha escondida”, que pescadores e 

caçadores da área às vezes usavam como local de descanso. 

“Mas não para passar a noite,” explicou aquele velho no armazém da vila, “senão 

esse descanso pode ser eterno.” 

Chegara ali pela manhã, querendo distância do mundo. E das bugigangas 

eletrônicas e cronogramas, das reuniões em salas fechadas e das discussões. Pelo menos 

por algumas horas. Não planejara passar a noite naquele lugar, já havia alugado um quarto 

na pousada no vilarejo, há alguns quilômetros dali. Seu plano era apenas pescar, fazer 

uma fogueira e assar os peixes, bebericar o café que trouxera na garrafa térmica. Deixara 

o carro perto da estrada de cascalho, e caminhara por quase uma hora até o riacho – e no 

meio do caminho viu a cabana rústica, quase toda coberta de musgo e lama, invisível entre 

as árvores, um pouco mais baixa do que ele mesmo. Curioso, experimentou abrir a porta 

para dar uma espiada, mas não havia nada lá dentro. Examinou por alguns minutos, se 

admirou com o trabalho e a habilidade que devia ter sido necessária para construí-la. Ele 

mesmo mal conseguia montar os móveis que comprara para a casa nova, lhe faltavam 

habilidade e força física para tanto. Era algo que sua esposa sempre o lembrava, quando 

discutiam. “Às vezes, até parece que tem um homem aqui em casa”, ela o alfinetava, “só 

não é você, seu fracote.” 

A pesca foi uma maná dos céus – duas tilápias ou algo parecido, pouco maiores que 

a palma de sua mão. Conseguira acender a fogueira com algum esforço, ventava muito, e 

os fósforos se apagavam antes de fazerem seu serviço. Depois de comer, tentara relaxar. 

Mas ainda estava com aquela sensação, a ânsia de estar atrasado, de estar ficando para 

trás, de estar devendo algo para alguém, seja seu chefe, sua esposa, seus clientes. 

Apesar do silêncio da floresta, e do burburinho do lago, o que ouvia em sua mente eram 

E 
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reclamações, as cobranças, o tilintar de alerta de mais um, duas, dez mensagens 

chegando pelo celular. Aquele que deixara na pousada, de propósito, enfiado em uma 

gaveta na cômoda do quarto, para que não o perturbasse. 

Quando o sol já começava a esmorecer no horizonte, resolveu se levantar. Apagou 

a fogueira, recolheu seu lixo em uma sacola plástica, e pôs-se  a caminhar de volta para o 

carro. Quando chegasse na vila, iria comer algo quente no jantar, e dormir na cama macia 

da pousada. Era o que planejara, mas o carro se recusara a fazer algo mais do que soltar 

um chiado nervoso, quando girou a chave na ignição. Demorou um pouco para perceber 

que havia esquecido o farol do carro ligado, e a bateria tinha arriado. 

Ponderou o que fazer. Estava esfriando, e sem carga na bateria, o carro não teria 

como aquecê-lo. Lembrou-se da tal “cabaninha de brinquedo”. As toras de madeira 

pareciam grossas o suficiente para manter o frio do lado de fora, e havia aquele fogareiro 

improvisado. Pegou o cobertor e o saco de dormir, fósforos e a garrafa de café. Sorriu para 

si mesmo, sem saber por quê, talvez aquela aventura inusitada fosse o remédio para a 

ansiedade que sentia dentro de si. 

Já havia escurecido quando chegou na cabana. Encontrou o fogareiro já cheio de 

galhos secos, provavelmente deixados por alguma alma caridosa, como um presente para 

o próximo viajante perdido. Precisou de vários fósforos para acender o fogo, e ficou 

admirando o bailar das chamas, a engenharia daquela peça improvisada, que jogava a 

fumaça incômoda para fora, e o manteria aquecido naquela noite. Quis trancar a porta, 

mas não encontrou maneira, a não ser inclinando um galho grosso e forte contra ela, e 

apertando a outra ponta contra o chão de terra. Sem ter muito mais o que fazer, arrumara 

o saco de dormir e a coberta em cima da cama, deitou-se, e deixou-se hipnotizar pela luz 

bruxuleante que vinha do fogareiro. 

Dormiu e sonhou. Estava num lugar escuro, uma caverna sem fim, e seus chefes, 

todos eles, corriam atrás dele. Sua esposa surgiu no meio das trevas, mas era uma figura 

distorcida, com a pele pálida e enrugada, que rosnava para ele. Naquele labirinto, não 

havia para onde fugir. Então, se deparou com aquele velho no armazém da vila. 

“Você não me ouviu, rapaz?” perguntou-lhe o velho, no sonho. “Do outro lado da 

lagoa, na margem oeste, lá longe, foi onde enterraram ele, mas ele não vai embora, não 

ficou em paz, e não vai deixar você em paz também!” Seus chefes e sua esposa sumiram, 

e então havia neblina por todo lado. O velho segurava agora uma tocha, e o guiava pela 

mão. “Você precisa ter coragem, rapaz, mais coragem do que já teve na vida! Coragem 
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traz luz para a vida!” gritava ele, indo cada vez mais rápido, e o puxando para dentro de 

uma caverna. 

Ele abriu os olhos, respirou fundo, o coração palpitando acelerado. A pequena 

cabana parecia estar mais escura, no fogareiro as chamas já estavam quase apagando. 

Sentou-se, e pensou se valeria a pena se aventurar para pegar mais gravetos nos 

arredores. Talvez pudesse se manter aquecido apenas com o saco de dormir. Tornou a 

fechar os olhos, como se meditasse. Viu então a outra margem do lago, em meio a 

neblina, e talvez estivesse sonhando de novo, ainda acordado. Havia um grande buraco no 

chão, escondido em meio ao mato alto. E algo se mexeu na escuridão daquele buraco. 

Forçou a si mesmo para olhar, mas queria fugir, acordar novamente. Espiou aquele 

pequeno abismo sombrio, e se deu conta do que realmente era. 

Uma cova, esquecida ali, e aberta. 

E de dentro dela, algo olhou de volta para ele, um rosto magro e pálido, enrugado, 

com os olhos fundos e pupilas brancas. Vagamente humano. Suas mãos esqueléticas e 

frias se apoiaram nas bordas da cova, e com um salto a criatura se ergueu dali. Um grito 

brotou de sua boca, um gemido longo e agudo, agonizante. 

Os pelos em sua nuca se ouriçaram, e ele abriu os olhos em um susto, 

reconhecendo o interior da cabana. No fogareiro algumas chamas ainda brilhavam em seu 

último suspiro. Ao longe, parecia ter ouvido alguma ave noturna soltar um grito, quase 

soando como um gemido. Tinha sido agora mesmo? Ou já fazia algum tempo? Olhou o 

relógio, ainda era madrugada. Pensou em deitar-se novamente, mas sentia algo que lhe 

era indefinível, um incômodo com tudo aquilo. Queria sonhar com um lago iluminado, onde 

ele pescaria em paz, em vez daquela cova escura. E então ouviu. 

Eram passos, do lado de fora da cabana. Segurou-se, paralisado. Um urso? Não 

haviam ursos ali. Talvez fosse um veado, ou um gambá, mas sabia que esses bichos não 

faziam barulho. E soavam claramente como passos de uma pessoa, circulando a pequena 

construção. Tentou mover as mãos, mas os dedos gelados estavam desobedientes. Olhou 

para a porta, e se certificou que ainda estava fechada. Seria alguém perdido na floresta, 

um campista, talvez? Abriu os lábios e tentou falar algo, perguntar quem estava ali, mas o 

ar se recusava a passar por sua garganta. 

Súbito, ouviu uma pancada, forte, no telhado da cabana. E mais uma, e outra, uma 

saraivada de golpes. Algo resmungava e gritava lá fora, como aquele grito agudo e 

agonizante que ouvira há pouco, e achara que havia sido um pássaro. Suas mãos 
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tremiam. Tentou mover seus pés, jogar num impulso seu corpo para sair da cama, fazer 

algo. 

A criatura do lado de fora voltou a caminhar, seus passos pesados soavam como 

uma batida seca. Era rápida, e logo voltou a soltar pancadas no telhado. Sempre vivera 

assim – no escuro, assustado, ameaçado por coisas que não podia ver ou entender, seus 

chefes, sua esposa mandona, seus clientes sempre insatisfeitos, até os valentões do 

tempo da escola. Estavam todos lá de novo, e agora eram apenas uma coisa só, aquela 

criatura que havia saído da cova, por não conseguir ficar em paz. 

Mais passos, e parecia estar parada em frente a porta. Ele então sentiu um baque, e 

depois outro, como se estivessem tentando arrombar. 

Ele jogou o corpo no chão, saindo do torpor. Esticou as mãos, e segurou a porta. A 

criatura empurrava de volta, tentando entrar. O fogareiro apagara de vez, e a escuridão 

envolvia todo o lugar. Enterrou os pés e os joelhos no chão de terra batida, segurando  

com todas suas forças. Cerrou os dentes, suando frio. Os anos trabalhando no escritório 

haviam retirado seu vigor, a displicência e glutonice à mesa o fizeram fraco, gordo e lerdo. 

Tudo e todos o derrubavam, mas aquilo, seja que o fosse, não ia apenas jogá-lo no chão e 

rir dele, como todos os outros que enfrentava na vida. 

Aquilo ia matá-lo, isso ele tinha certeza. Sem escapatória, sem pena, e levá-lo para 

aquela cova perdida na outra margem. 

A porta cedera algumas polegadas, o vento frio entrara. Ele viu então longos dedos 

esqueléticos se esgueirando pela fresta, brancos como a pele de um cadáver. Pediu a 

Deus por ajuda. Apoiou a testa na porta, e empurrou num último impulso, com todo seu 

corpo. A coisa gritou de dor, e puxou a mão esmagada para fora. 

Segurou com todas as suas forças, e enquanto pelejava contra o sobrenatural, o 

velho no armazém voltou a sua mente, ele tentara lhe contar algo, mas não dera atenção, 

tomando-o por bêbado. Ele lhe contou que um desconhecido tinha vindo de longe e se 

matado na outra margem do lago, e o cadáver fora deixado lá. Estava morto, mas não 

encontrara o caminho para a luz, para o mundo dos espíritos, para o “outro lado”, e por 

isso se erguia da cova e perseguia quem pernoitasse ao redor do lago. 

Havia algo mais que o velho havia dito. “Coragem”, apenas esse conselho. Cerrou 

os dentes, fechou os olhos, e empurrou com força a porta, seus pés afundando na terra 

batida da cabana, agora já totalmente escura. A coisa do outra lado insistia, rosnando, 

grunhindo, esmurrando a madeira. Passaram horas nessa luta, e então ele ouviu um grito, 
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um lamento que parecia o de uma criança, e depois passos frenéticos, se afastando. Uma 

luz penetrou pelas frestas da porta, suave e sutil. Abriu a porta devagar, e se viu envolvido 

pelos raios do sol. Seus dedos esmoreceram, e se viu de joelhos do lado de fora da 

cabana, agradecendo por estar vivo e renascido. Ao longe, uma figura magra, escura, se 

afastava a passos rápidos, em direção a margem norte do lago. 
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epousara a cabeça no travesseiro macio, com fronhas de cetim azul 

profundo. 

Não conseguiu adormecer com o barulho do vento potencializado pela 

fresta aberta da janela  

Pensando em angústias e tristezas que permeavam sua existência, lágrimas 

cristalinas cobriam-lhe a face lânguida.  

A melancolia tomou conta daquele momento intenso de caos silencioso.  

Aquele caos que acompanhara sua essência desde a infância.  

 

O relógio pêndulo marca 3h15. Madrugada a dentro a sensação de incompreensão 

toma conta de seu ser.  

 

O reino solitário, construído com defesas e barreiras para proteger-se do mal 

mundano, passa a sufocar suas entranhas e contaminar seu sangue com tristeza e vazio. 

 

Os minutos de plena consciência aterrorizam sua noite ― que poderia ser boêmia, 

ritualística ou artística ― e avançam devagar, feito morte lenta.  

 

Deitada em lençóis aveludados, seu corpo sublime implora por paixão e 

arrebatamento. 

A singela pintura de uma vampira pendurada na parede central do quarto – um 

autorretrato que pintara recentemente ― externa aquilo que sente e reprime. 

Até quando sufocará sua verdadeira alma? 

 

3h21 e em meio às falhas tentativas de calar seus instintos, ouve passos do lado de 

fora. Sorrateiros, esmagando lentamente as folhas secas caídas no jardim de pragas.  

Levantou-se num ímpeto de investigar o que se passa lá fora e depara-se com a lua 

minguante quase como um pequeno e curvado feixe de luz. Noite sombria e gélida.  

 

Ao fixar o olhar para fora, não encontrou ninguém, mas pôde sentir encorpadas 

notas amadeiradas. Alguma fragrância masculina fê-la supor que um forasteiro invadira 

sua propriedade.  

R 
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Não pensou duas vezes em cobrir seu corpo curvilíneo com um penhoar acetinado 

vermelho. Tão logo abriu a gaveta de sua escrivaninha entalhada de arabescos provençais 

e pegou sua adaga. Descalça, desceu pelas escadas rapidamente sem acender as luzes, 

pois as janelas de vidro refletiam estreitos raios de luz nos adornos dos lustres da sala 

principal.  

 

Ao abrir a porta, o vento forte soprou-lhe a face e instintivamente cerrou os olhos. A 

partir de então, guiada pela energia da gélida noite, caminhou em direção ao cheiro, tal 

como um predador busca sua presa.  

  

Uma breve caçada que termina quando percebe que, na verdade, estava sendo 

seguida. Por um instante ela era a presa. Os batimentos acelerados, as mãos suadas que 

seguram ― tentando esconder ― a adaga. Seu corpo, tomado pelo medo, fica paralisado.  

― O que faz aqui? Perguntou com um tom ameaçador, traído pelo seu timbre doce e 

suave.  

Não obteve resposta alguma. Apenas ouviu a respiração ofegante.  

Aos poucos uma sombra toma conta do espaço que ocupava, a face revelada causou 

espanto.  

― Quem é você? Questiona impacientemente.  

― Você sabe. Você sente. Cheguei na hora certa. Olha como está! Esconde uma 

adaga covardemente, como uma reles mortal que teme um simples invasor! O que fez 

consigo, pobre alma?  

O som dos galhos das árvores e do vento abriga a atmosfera obscura que toma 

conta.  

― Não vê? Não percebe, oh, criatura? Assim como se entrega às artes e filosofia, 

há de se entregar aos seus chamados. E você sabe!  

Neste instante, passou em flashes pela sua mente todas as falhas tentativas de 

calar seus desejos, sua fúria e sua missão.  

Ela avança em direção ao homem ruivo de cabelos compridos e beija-lhe a boca 

intensamente. Numa voracidade carnal, devoram um ao outro com um vampiresco e 

luxurioso banquete infernal de sangue, prazer e liberdade. Estranhamente sentiu que 

conhecia o homem de séculos, mas não conseguia racionalizar, apenas sentiu e entregou-

se à alquimia que invadia seu ser.  
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Após as inebriantes sensações e o apoteótico frenesi que devastou seus corpos, 

acalmaram-se deitando sobre as ervas-daninhas cobertas de sereno. Repousaram seus 

corpos em uma simbiose profunda, formando um único ser. E assim assistiram aos lentos 

e sublimes minutos que antecedem o nascer do sol.  

O enigmático ruivo toca suavemente os cabelos negros dela, que olha fixamente em 

seus castanhos e profundos olhos pequenos. Ele a toma em seus braços e a carrega para 

a parte mais alta do vasto jardim. Ali, delicadamente ela sente seu chamado vampírico e 

crava seus caninos no pescoço daquele atraente ser. Tomada por um frenesi incontrolável, 

ela nota suas unhas pontiagudas ― stiletto ― e penetra vorazmente o pálido abdome do 

conhecido de séculos. Arranca dele as entranhas, enquanto ele a olha fixamente com 

semblante de satisfação plena.  

 

Ela eviscera a carne dele, retira-lhe os órgãos e lambuza-se de sangue gelado. 

Aquele vampiro de séculos regenera o corpo e urra de prazer vendo a sua antiga amada 

libertando-se da mortalidade vulgar. Ao presenciar a animalesca transição de Helena, 

aquele que possui ― etmologicamente ― o nome de líder, abraça a fúria da indomável 

vampira e explica:  

― Percebe a grandeza? Atravessei séculos para libertá-la. Conhecemo-nos de 

muitas vidas e mortes. Estamos juntos em outros mundos e dimensões. A noite mais 

angustiante de sua vida morta trouxe-lhe à vida genuína. Ouvi o seu chamado.  

E naquele deleite, ela o domina, como fizera noutros tempos. Sente, lentamente, 

que ao devorar-lhe a carne, ele integra seu corpo metafísico. E durante a dança sangrenta 

de êxtase e saudade, os corpos se unem, enquanto o sol raia no horizonte. A gradual 

fusão se intensifica entre suspiros, beijos e sangue, que se esvai até reduzirem-se a uma 

insígnia. 

O sol nasce, iluminando todo o vale anunciando a chegada de um novo tempo. Cai 

no chão um camafeu do século XV, esculpido delicadamente pelo vento, e nele havia uma 

pedra em formato de coração escarlate, simbolizando a fusão do sangue de dois seres 

que, naquele momento, tornaram-se único.  
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"Eu o matarei se você me libertar," 

Os olhos disseram. "Me liberte." 

... 

A Harpia riu com prazer, 

E seus olhos tomaram a cor do mel. 

Celaeno, O Último Unicórnio 

 

 povo que habitava aquelas terras me chamou de Abaçaínajé, era um bom 

nome e eu o adotei! O Gavião que Caça Homens! 

Não era minha essência, mas era uma parte de mim! 

Eu e minhas irmãs éramos espíritos da morte alada! 

As sombras do horror vinham com o bater de nossas asas, as sombras do pavor 

vinham com o brilho de nossos olhos imortais, as sombras da punição vinham com a 

cólera de nossas línguas, as sombras da morte vinham com a ira de nossas presas. 

Nós éramos os Cães do Grande Zeus, mas isso foi há tanto tempo! 

Foi muito antes de cruzarmos o grande oceano na procissão dos deuses 

desterrados para estas terras abandonadas pelo tempo. 

Expulsos de nossas terras natais pelo Cristo Branco e seus sacerdotes famintos. 

Quando cheguei só havia floresta e algumas cidades perdidas à beira do mar. 

A Mata profunda era silenciosa e o vento que caminhava por ela era jovem e potente, sua 

pele luzidia da cor do cobre me fazia sentir o gosto do mel, diferente do ousado Zéfiro ou 

do altivo Bóreas, cuja pele era argêntea como o luar. 
 

As criaturas que habitavam ali antes de mim, aquelas que se escondiam nas 

sombras e na escuridão, fugiram de meus caminhos, talvez tivessem medo, talvez 

soubessem o que eu era! 
 

Logo na primeira noite senti o cheiro de uma presa! 
 

O vento me trouxe seu odor misturado ao de canela e flores silvestres, talvez 

quisesse me agradar, talvez quisesse me cortejar. 
 

Não sabia ele que eu já fora amante do magnífico Zéfiro? Não sabia ele que fora eu 

que dera à luz aos corcéis imortais do herói Aquiles? Que falavam a língua dos homens 

mortais? 

O 
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Aspirei o aroma delicioso do desejo daquela alma humana, os matizes de desespero 

e pavor que a consumiam e tornavam ainda mais doce seu desejo de suicídio! 

Senti seu desejo de morte e isso despertou minha fome insaciável! 

Bati as asas em um redemoinho pela copa das árvores mais altas, espantando 

macacos e outras coisas menores e mais matreiras e sobrevoei a mata escura. 

A lua saía pelo horizonte, tímida, e foi surpresa que vi em seu olhar quando me viu 

ali naquele lugar tão novo. 

A sombra das copas marulhava como um oceano verde, em uníssono como vagas 

de um mar estranho em cujo interior escuro coisas que eu nunca tinha visto antes se 

moviam de réstia em réstia de sombra, quase em silêncio para não despertarem minha 

atenção! 

As outras aves fugiam de mim assim como os homens um dia aprenderam a fazer. 

Havia uma casa de barro e palha em uma clareira mais distante, senti o bater 

descompassado do coração que me chamava com seu desejo suicida cada vez mais forte! 

O cheiro de seu desejo cada vez mais perto só tornou minha fome maior, meus 

lábios salivaram com a antecipação do repasto, fazia muito tempo que não me alimentava, 

a viagem pelo oceano fora longa demais e havia poucos navios naquela rota solitária, 

nenhum marinheiro se entregava voluntariamente ao mar. 

Pousei sobre o teto da choça, minhas garras entraram fundo no barro e racharam o 

teto da pequena e frágil construção. 
 

Ouvi um soluço de mulher lá dentro, fora o desejo dela que me guiara até ali, ela 

sabia que havia alguma coisa do lado de fora e sabia que não era nenhum dos seus 

deuses da mata. 
 

Eles estavam escondidos nas sombras das árvores, aguardando por mim, talvez 

estivessem com medo, talvez apenas curiosos. 
 

Pousei no terreiro na frente da porta e caminhei pelo pó até o umbral. 
 

O som de minhas garras a assustava. 
 

Ela ficou sem fôlego ao ver minha sombra. Minhas asas compridas a assustaram e 

ela tentou esconder-se de mim. Não me conhecia! 
 

Nada por ser esconder de mim! 
 

Já cacei homens, semideuses e até mesmo deuses nas terras da velha Grécia! 
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Com um pulo meti as garras em sua carne fresca e jovem, ela gritava palavras que 

não compreendi, nem tentei entender, só me interessava aquela vontade pulsante em sua 

alma, arranquei seu coração e o devorei ainda quente e cheio de sangue! 

Havia uma criança em seu ventre, mas ela não era minha presa. 

Se fosse morrer seria nas mãos de outra criatura, não nas minhas garras! 

Afastei-me temporariamente saciada e voei sobre a floresta. 

Minha sombra de morte lançava o terror sobre todos os que a viam, e agora muitos 

deles sabiam do que eu era capaz. 

Vi olhos vermelhos acompanhando meu voou, eu não era a primeira que eles viam, 

houve outros antes de mim que vieram para ali e eu pude ver o reconhecimento naqueles 

olhos, e o medo que o seguiu de perto! 

No horizonte distante havia uma cidade grande e para lá eu me dirigi, batendo as 

asas naquele vento jovem e potente que tocava lascivamente minhas penas e teimava em 

despertar em mim desejos que já imaginava que tivessem desaparecido. 

Aquela era uma terra boa, cheia de homens, cheia de presas! Seria bom caçar ali! 
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 “Por que a noite é tão densa? 

Porque a escuridão está pejada de sombras!” 

Velho dito popular 

 

i a lua amarela do lado de fora da colina! 

Estava grande como uma pústula de pus sobressaindo pela carne azul 

arroxeada do céu de fim de tarde, pejado de sombras! 

A escuridão fria mostrava seus dedos magros para longe do clarão da lua e dentro 

dela as coisas começavam a acordar. Sombras se moviam. 

Podia sentir suas respirações, algumas pesadas outras leves, as batidas de seus 

corações de carne bombeando rápidos o sangue fresco pelas artérias em jatos contínuos. 

As cores de seus vultos se destacavam como silhuetas de fogo movendo-se pela 

escuridão, como estrelas cadentes correndo pela grama e pelo capim alto, tentando se 

esconder atrás dos troncos lenhosos da multidão das árvores. 

Eu os vi a todos! Como sombras no fundo de minhas memórias! 

Cada um procurando uma forma diferente de se esconder do outro e tentando 

alcança-lo sem ser notado, misturando-se com as sombras. Apenas eu estava invisível a 

todos! 

Havia tantos agora, não eram tão grandes como os lagartos gigantes que vira há 

milhares de luas atrás. 

Estes eram menores, mais acanhados, mesmo assim sua carne era mais saborosa 

do que a dos lagartos, mais tenra! Suas sombras mais fugazes! 

Muito devagar eu movi meus membros posteriores para fora da colina, estirando-me 

em um espreguiçar portentoso, eu era como o vento ou como a água, me movendo como 

se não me movesse e me aproximando deles, como se fossem eles a se aproximarem de 

mim! Como as sombras que se misturavam à grande escuridão que os rodeava! 

Nunca me notavam até ser tarde demais! 

Deixava que fizessem todo o trabalho, atraía-os com um assobio de uma vítima 

doente, um movimento descadenciado de uma presa machucada, e então com um 

movimento súbito, certeiro, da cabeça os abocanhava, era impossível fugir de minha 

pegada, meus dentes eram o destino de todos aqueles que caminhavam perto da colina 

onde eu vivia. 

V 
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E depois, quando eles aprenderam que aquele era o seu campo de morte e meu 

campo de caça, quando já não vinham sôfregos até mim, eu ia até eles, caçava-os até 

dentro de suas tocas. Devorava tudo até suas amargas sombras! 

As luas iam e vinham, como pústulas brancas ou amareladas de pus pelos céus e 

eu observava com curiosidade seus ciclos sem fim, sorvendo devagar a beleza daquela 

carne morna e úmida, deleitando-me com sua plasticidade e sabor ferruginoso. 

Olhando suas sombras correndo no vento! 

Uma noite algo diferente aconteceu, vieram animais estranhos, andavam eretos e 

emitiam sons cadenciados em perguntas e respostas, soube que já não estava mais 

sozinho, havia algo novo sobre as colinas! Algo que, assim como eu, possuía alma! 

Eles vinham à noite enterrar seus mortos sob as colinas onde vivia. 

Eu não os queria, eram frios e duros e a carne macilenta e sem gosto, os mortos 

pelo menos, os vivos eu cacei quando começaram a se tornar numerosos e a caçar onde 

antes eu caçava. Sua carne era mais doce que a dos outros animais e seu último suspiro 

em minhas mandíbulas me dava um prazer lúbrico! 

Quando abateram toda a caça que havia nas redondezas, eu os cacei com mais 

vontade! 
 

Estes eram mais fáceis que os outros, eram estúpidos, não sabiam sentir o cheiro 

do vento ou o odor da presa, não podiam ver as cores de seus corpos nem sentir o calor 

de suas peles apenas com a ponta da língua! 
 

Eram cegos e surdos! Eram homens! 
 

Era assim que se chamavam a si mesmos, e eu os chamei assim também. 
 

Imitei sua voz flauteada nos matizes mais roucos que a escuridão e o horror requeriam, fiz 

com que seus corações batessem mais fortes, bombeassem mais sangue, fi-los ter medo 

da noite e de mim! 
 

Sua carne tinha um sabor diferente quando estavam com medo, o cheiro forte que 

os molhava me deliciava! 
 

Por vezes parava ao lado de seus covis, feitos de palha amassada com barro ou 

das pedras arrancadas das terras e das colinas e empilhadas na forma de cavernas 

angulosas. 
 

Ouvia o som matraqueante de suas vozes simiescas e aprendi sua língua bárbara. 
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Divertia-me às vezes ouvindo suas histórias fabulosas, sobre os horrores que se 

escondiam na escuridão da noite, os fantasmas e os monstros que perambulavam pelas 

colinas ou debaixo delas. 

Será que não percebiam que era apenas eu andando ao redor deles! 

Ri-me com gargalhadas lúbricas, imitando as vozes de seus fantasmas e dei razão 

às suas histórias, mostrei-lhes como era o medo horrendo e o pavor sobrenatural. 

E me ri mais quando os ouvi levantando suas vozes choramingadas em ardorosas 

preces à deuses imaginados! 

Eu, que nunca vira nada eterno além de mim, ri de seus esforços pusilânimes para 

escaparem do horror e do medo que havia lhes presenteado! 

A sua vontade era persistente, a fé, o acreditar em coisas que não podiam ver e 

colocar suas vidas miseráveis nas mãos invisíveis daqueles deuses, como se fossem 

magnânimos e todo-poderosos, isso me chocou mais do que sua ganância e lascívia! 

Suas sombras não haviam crescido mais naquele intervalo entre as milhares de luas 

do que a escuridão da noite onde eu habitava e me movia! 

Mesmo assim eles continuaram! 

As luas vieram e se puseram outros milhares de vezes, a aldeia margeada de 

colinas aumentou e mais daquelas criaturas-homens vieram e habitaram aos meus pés, 

mas não o sabiam. 

Alimentei-me deles parcimoniosamente, para que não fugissem, eram criaturas 

curiosas e dentro dos ciclos de escuridão e sombra, que chamavam de noites, eu os 

visitava e os observava. 

Escolhia minhas presas com cuidado, preferindo algumas vezes um caçador mais 

incauto e falador, outras vezes um sacerdote mais arredio e desonesto. 
 

A carne deles era-me saborosa! Doce como o sumo das amoras silvestres que 

colhia quando a lua estava crescente e quando a primavera surgia gorda! 
 

Por vezes eu ouvia o sussurro oco de seus fantasmas, era como o arrastar das 

folhas pelos redemoinhos do outono, ou como o bater das asas de pássaros mortos, eles 

revoavam ao meu redor, aqueles que devorei e aqueles que matei por prazer! 
 

Às vezes as sombras pareciam cheias deles, como cardumes de rebotalhos de 

escuridão, panos negros rasgados movendo-se em um torvelinho de vento sobrenatural! 
 

Eu sorria e os deixava passar! 
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Alguns dentre eles me faziam companhia quando saía para caçar, como uma 

procissão blasfema e horrenda, acompanhando meus passos pela escuridão, uma 

procissão de sombras malditas que se moviam como um rio preto, e essa visão funesta 

suscitou novas histórias fabulosas contadas pelas matronas refesteladas em suas 

poltronas de pele na frente de suas lareiras, bem guardadas em suas casas de pedra. 

Às vezes eu descia até elas! Contava seus ossos e media seus corações antes de 

devorá-las, às vezes as deixava viver, assombradas pelas sombras, com aquela certeza 

mortal de que apenas eu existia de verdade! 

Nunca vi nenhum de seus deuses, talvez eles também fugissem de mim, como seus 

fantasmas fizeram, talvez não existissem de verdade ou suas sombras não fossem longas 

o bastante para derrotarem minha escuridão! Não sei! 

Só sei que ainda saio para ver a lua amarelada ao cair da tarde, quando o céu já 

está roxo e pejado de sombras e às vezes eu olho para além dela, para o espaço negro e 

vazio, de onde vim e onde as sombras não vão! 

Porque eu ainda anelo pelas estrelas! 
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 uma tarde preguiçosa. 

Segunda semana de junho. 

As crianças cercam o dono da venda. Pedem: 

 — Conta, Seu Laurêncio, conta de novo! 

 O movimento de fregueses anda fraco e Seu Laurêncio está sentado no degrau da 

entrada do estabelecimento. É um homem calvo de sessenta anos, tez amorenada e baixa 

estatura. Viúvo, aposentou faz alguns anos. Montou a venda para não ser um desocupado 

naquilo que lhe restava de vida. As crianças costumam passar por lá antes e depois das 

aulas para comprar doces. Maria mole, geleia, suspiro, paçoca, bananada, pirulito, balas, 

doce de leite, doce de abóbora, doce de doce, tem de tudo. É o paraíso para qualquer 

menino ou menina. 

 O velho fala: 

 — Qual das histórias vocês querem ouvir? 

 — Do fantasma da floresta! 

 — Do homem do saco! 

 — Do lobisomem! 

 — Do vampiro! 

 Seu Laurêncio é famoso entre a molecada não somente pelas guloseimas que 

vende, mas pelo repertório de "histórias de medo" que ele conhece. Homem viajado, viu e 

ouviu de tudo um pouco. Costuma acrescentar detalhes aqui e ali, inventar situações, 

colocar-se no lugar de uma ou outra personagem a fim de aumentar a emoção. A 

veracidade é o que menos importa aos pequenos ouvidos atentos, mas sim os arrepios 

compartilhados. As crianças gostam da emoção, do suspense, da sensação de medo que 

se segue. É como o trecho mais alto da montanha russa antes da queda vertiginosa. 

 Seu Laurêncio pergunta-se se, algum dia, foi uma criança assim. 

 "Eu não tive infância", conclui. 

 Inspira fundo. Sente o cheiro da terra seca, de parafina queimada dos balões, do 

gengibre fervido na cachaça. Após um minuto pensativo e diante daqueles olhares 

ansiosos e bocas lambuzadas de açúcar cristalizado, fala: 

 — Vou contar uma história antiga, mas que é nova para vocês: a do corpo-seco! 

 Alguns "Oh!" açucarados são ouvidos. 

 — O que é corpo-seco? — indaga uma menina magrinha de maria-chiquinha. 

É 
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 — Um corpo que não tá molhado — retruca um garoto ruivo. 

 Ela mostra-lhe a língua. 
 

 Riem. 
 

 Seu Laurêncio pede silêncio. Explica: 

 — Corpo-seco é o cadáver de alguém que morreu, mas ergueu-se do túmulo. 

 Olhos muito abertos arregalam-se mais ainda. 

 Mais "Oh!" fazem-se ouvir. 

 — Que nem zumbi, Seu Laurêncio? — pergunta um garotinho de óculos. 

 — Mais ou menos, Luisinho, mais ou menos. Agora, ouçam... 

 

*** 

 

 Era uma vez uma fazenda chamada "Terra das Almas Felizes". 
 

 O capataz, homem grande, bigodudo e de chapéu de couro, chamava-se Batista 

Lima. 
 

 O proprietário era o Dr. Teodorico, médico de sucesso na cidade grande que só de 

quando em vez aparecia por aquelas bandas para descansar e aproveitar o ar puro do 

campo. No restante do tempo, Seu Batista — que gozava de carta branca do médico — 

dirigia a propriedade com mão de ferro, aliás, Mão de Ferro era o seu apelido.  
 

 O capataz vivia sempre carrancudo. Era rude feito cavalo brabo com todo mundo. 

Sujeito ruim de verdade. Era alguém que parecia ter nascido para judiar. Quando se 

embriagava, ficava pior ainda e saía por ai a querer bater nos outros. Tratava os 

empregados como se fossem seus escravos. Mandava e desmandava conforme bem 

entendia. Ameaçava a todos dizendo que, se alguém abrisse o bico para o Dr. Teodorico, 

daria cabo do sujeito e toda a sua família. Ninguém ousava contestar. Na fazenda, Batista 

era a lei, o juiz e o carrasco. Diziam que até a própria mãe, D. Maria das Dores, ele tratava 

feito um tirano. A idosa, que nunca era vista, vivia presa dentro de casa, mais uma criada 

do que uma mãe. Contava-se que, quando moça, ela tampouco fora flor que se cheirasse. 

O marido a trocara por uma mocinha com a metade de sua idade. Então, amargurada, ela 

descarregara toda a sua ira no filho único ao longo dos anos. Mas o Batista criança 

crescera e ele herdara o temperamento da mãe. Agora, retribuía com juros a gentileza 

sofrida quando pequeno. Um dia, deu um empurrão tão forte na velha que ela bateu a 
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cabeça e não abriu mais os olhos. Então, o homem de bigode inventou uma desculpa de 

que ela tropeçara no tapete.  

 — Mentira! — sussurrou alguém. — Nem tapete ele tem na casa. 

 Ademais, os hematomas foram tantos que o delegado foi avisado por um 

telefonema anônimo e este partiu para interrogar o capataz. Infelizmente, na volta da 

fazenda, a viatura foi alvo de salteadores e, embora não levassem nada, deram fim tanto 

no delegado quanto no guarda que o acompanhara. 

 O Mão de Ferro não derramou uma lágrima sequer pela mãe e, sem ar de surpresa, 

deu de ombros ao saber do destino dos policiais. Mas ficou uma fera de raiva porque havia 

sido denunciado. 

 — Por causa disso, não haverá festa junina na fazenda! — esbravejou. 

 A festa, em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio era uma tradição 

no lugar. Aliás, antigamente, chamava-se "festa joanina", por causa de João Batista. Todos 

esperavam ansiosos por ela, pois era um raro momento de lazer em meio à labuta diária 

na roça. Inclusive, a enorme pilha de toras da fogueira já havia sido erguida no centro do 

arraial. Tinha quase dez metros de altura. Quando acesa, seria visível a vários quilômetros 

de distância. Muitas bandeirolas coloridas já tinham sido confeccionadas nos barracões 

onde os lavradores viviam. Roupas foram lavadas e passadas. Só se falava nos comes-e-

bebes que haveria nas barraquinhas improvisadas de tábuas e bambus.  

 — Só terá festa se me entregarem o alcagueta! — sentenciou o capataz. — E se 

ninguém falar, terão que produzir o dobro senão procurarão serviço fora daqui. 

 Os trabalhadores da fazenda do Dr. Teodorico ficaram desconsolados.  

 — O que vamos fazer? Já compramos tudo para a festa! 

 — Pior que isso, como vamos trabalhar mais do que já fazemos? 

 — Com esse desemprego, onde nós e nossa família iremos nos virar? 

 Aquela fazenda era tudo, menos a "Terra das Almas Felizes" que a placa na entrada 

ostentava. 
 

 Credilson, um rapaz recém-chegado do Nordeste, falou por todos: 

 — Vai ter festa sim e será melhor que a de Caruaru! De onde eu venho, ninguém 

fala assim comigo. Sou novato e só fiquei observando, mas já que aqui todo mundo é 

manso, tá na hora de um cabra macho colocar esse macaco no seu devido lugar. 

 Quando a noite ameaçava surgir por trás dos morros, gritos apavorantes foram 

ouvidos nas proximidades do túmulo de Maria das Dores. O lavrador que estava mais perto 
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do lugar contou depois que vira uma coisa assombrosa: um par de mãos surgira da terra 

vermelha da sepultura e uma figura esquelética, de cabelos muito compridos e vestida de 

andrajos erguera-se feito um espantalho do inferno. Correra atrás do homem que só 

escapara porque estava a cavalo. Segundo ele, a coisa ocultara-se atrás de uma árvores e 

por lá ficara, gargalhando. 

 Pela fazenda, cujo clima nunca fora dos melhores, somente piorou diante dos 

últimos acontecimentos. E, agora, havia esse espectro rondando a propriedade. 

 Boa parte dos roceiros reuniu-se ao redor do poço, enquanto a noite continuava a 

cair. Montaram uma pequena fogueira e, ao seu redor, começaram a prosear, enquanto 

alguém atirava uns milhos verdes e umas batatas nas brasas para assar. Outra pessoa foi 

servindo cachaça ou chá para o grupo, acompanhados de pururuca e bolo de fubá. 

 — É corpo-seco! — falou D. Gertrudes, uma senhora de pais italianos, famosa pelos 

pratos que fazia e que, até então, seria a responsável pelos quitutes da festa. — Minha 

mãe falava que a D. Maria das Dores era bicho ruim. Por isso, agora, virou corpo-seco. 

Dizia que ela arrancava as patas das galinhas só para vê-las sofrer... 

 — Que horror! — gemeu outra mulher. 

 Credilson estranhou. 
 

 — "Corpo-seco"? Não sei de nada disso. Quando moleque, ouvia falar da Cabriola, 

do Papa-Figo e da Fulozinha. Essa também vivia na mata e dava uma coça nos outros. 

 — Aqui, quem faz isso é o curupira — falou um dos matutos. — Se judiar dos 

bichos, ele te deixa perdido na floresta. 
 

 — Não se esqueça do lobisomem! — emendou alguém. 

 — "Lobisomem"? Mas existe lobo por estas bandas? — indagou Credilson. 

 D. Gertrudes ergueu os braços. 
 

 — Gente! Gente! Deixa eu explicar. Seu Credilson, corpo-seco é criatura 

amaldiçoada. É alguém que foi tão ruim em vida, mas tão ruim que, depois de morto, não 

foi para o céu. Nem o diabo quis por perto lá no inferno. Então, o espírito do morto continua 

preso ao seu corpo podre, sem estar vivo nem morto. De dia, solta berros medonhos na 

mata. E, à noite, fica de tocaia, geralmente debaixo das árvores, a beira da estrada ou de 

uma trilha, aguardando um infeliz passar para saltar sobre ele e retalhar seu corpo com 

suas unhas compridas ou matá-lo a dentadas. 
 

 Credilson balançou a cabeça. 
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PARTE II 

 

— Hum, entendi. Então, chama corpo-seco porque secou debaixo da terra... Mas se 

é mais esqueleto do que carne, basta uma paulada para desmontar ou uma peixeira para 

retalhar.  

 A mulher que gemera havia pouco advertiu: 

 — Não adianta. Se cortar em pedaços, cada pedaço continua a se mexer: as mãos 

caminham na poeira feito aranha, a boca ainda quer mastigar, as pernas chutam. 

 — E a cabeça como é que faz? Rasteja usando o nariz? 

 — Não brinque, Seu Credilson. Corpo-seco é coisa séria. É melhor a gente evitar 

passar perto da sepultura de D. Maria das Dores. 

 Mais de uma pessoa fez o sinal da cruz. 

 Outra mulher interveio. 

 — Pois ela devia ir atrás daquela peste do Mão de Ferro e se vingar das judiações. 

 D. Gertrudes mordiscou seu pedaço de bolo e, de boca cheia, deu voz ao que todos 

pensavam: 

 — Seria bem-feito. 

 Farelos caíram no chão poeirento. 

 Naquela noite, gritos aterrorizantes partiram da casa onde morava o capataz. Era a 

maior e mais bonita casa de todos os empregados da fazenda e ficava mais no alto. Só 

perdia em requinte para a casa do Dr. Teodorico. 

 Todos que ouviram ficaram apavorados. Ninguém se atreveu a ir até lá para ver o 

que se passava, fosse por medo do sobrenatural ou do próprio Mão de Ferro. 

 A casa de Credilson era a mais modesta de todas e ficava no fundo do vale, perto 

de um córrego. Por isso, ele nada escutou e dormiu tranquilamente. Peixeira sob o 

travesseiro de palha. 

 Na manhã seguinte, ninguém saiu para trabalhar nas plantações ou nas pastagens. 

 Credilson, sonado, estranhou e foi juntar-se àquelas pessoas defronte à casa do 

capataz. 

 — O que é que tá acontecendo? 

 — A profecia se cumpriu — disse um peão. — Alguma coisa pegou o Mão de Ferro. 

 — Que coisa? 

 O peão deu de ombros.  
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 — Mas ninguém foi ver? — perguntou o nordestino em meio a um bocejo. 

 D. Gertrudes achegou-se. 

 — Tem marcas de unha na porta da frente e até nas paredes do lado de fora. 

 — E daí? Pois vocês são cabras muito medrosos. Eu vou entrar na casa. 

 E, em passadas firmes no chão de terra batida, lá se foi Credilson. Era baixinho, 

mas destemido feito um leão. A porta havia sido arrombada. Primeiro, bateu nela. Menos 

por respeito ao capataz do que por uma educação rígida recebida do pai. Examinou os 

arranhados e só ficou com a pulga atrás da orelha ao perceber um pedaço de unha — 

unha humana. Mas fora criado na caatinga, entre rochas, serpentes, sede, areia e 

espinhos. Vira coisa pior. Entrou. O que encontrou lá dentro fez até seus nervos de aço 

esmorecerem.  

 Batista Lima, o Mão de Ferro, homem cruel e desumano, acostumado a torcer as 

pontas de seu bigode cada vez que humilhava um dos lavradores encontrara na crueldade 

e desumanidade o seu destino. Seu corpo estava todo dilacerado por arranhões e 

mordidas. O nariz e uma das orelhas lhe faltavam. Alguns dedos das mãos também tinham 

sido arrancados. Suas vestes de dormir haviam se transformado em tiras ensanguentadas. 

Manchas de sangue e terra espalhavam-se pelo chão, pelas paredes e móveis. Estava 

tudo bagunçado como se uma luta encarniçada tivesse sido travada. Faltavam tufos de 

cabelo do crânio do capataz. Seu rosto estampava um terror incrédulo, musculatura 

estirada, boca muito aberta, congelada num grito mudo. Os olhos sem brilho arregalavam-

se diante da última visão do desconhecido.  

 — Pouparam-me o trabalho — murmurou Credilson. 

 Para ele, embrutecido pela rusticidade de sua própria terra, o que mais chamou a 

atenção foi o cheiro que pairava no ar. Além do odor de sangue, sentiu uma coisa 

enjoativa, penetrante, deteriorada, até pegajosa... Era como o fedor de carne morta no 

fundo de uma geladeira. 

 O dono da fazenda, Dr. Teodorico, foi avisado, bem como a polícia — que ainda 

coçava a cabeça com o desaparecimento do delegado e seu ajudante. O lavrador mais 

antigo foi nomeado pelo médico como o novo capataz e, apesar de toda a tragédia 

ocorrida na região, a notícia foi recebida com aplausos e outras manifestações de júbilo, 

pois, ao contrário do Mão de Ferro, aquele era uma pessoa de boa índole e bastante 

querido entre os demais. Sua primeira providência foi retomar os preparativos para a festa 

junina a fim de trazer um pouco de alegria a sua pequena comunidade. 
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 Batista foi enterrado ao lado do túmulo da mãe e sua casa deixada ao abandono. 

 Logo, os trabalhadores rurais tiveram mais um motivo para evitar o local dos 

enterros. 

 Alguns que, por distração, chegaram próximos demais, relataram gritos medonhos e 

de timbres diferentes a ecoar entre as árvores. 

 Vários fizeram o sinal de cruz, rezaram muito numa pequena capela e procuraram 

tocar a vida para frente, ansiosos pela festa e por esquecer os dissabores. 

 D. Gertrudes nunca caprichou e diversificou tanto nos salgados e guloseimas. Seu 

curau e bolo de milho eram particularmente apreciados, assim como a torta de frango. 

 Na tão esperada noite, após um dia cheio no trabalho e um merecido banho, as 

pessoas se reuniram no arraial em volta da imensa fogueira. Conforme o previsto, suas 

chamas eram visíveis por quilômetros através da noite, atraindo a atenção de fazendas 

vizinhas. 

 Barracas e mesas tinham sido preparadas. Bandeirolas tremulavam ao vento. A 

música tocava de acordeões e violas. Pessoas riam, divertindo-se nas bancas de jogos e 

desafiando o pau de sebo. Rapazes paqueravam as moças à sombra do santo 

casamenteiro. O quentão aquecia os convivas e diluía inibições. Homens trocavam 

experiências. Mulheres fofocavam.  

 De repente, entre pinhões cozidos, batata doce, sanduíche, pipoca e milho assado, 

um grito rouco cortou os ares. 

 Todos os corações falharam uma batida dentro do peito. 

 Acordeões se calaram. 

 De onde partira o grito? 
 

 Quem? 
 

 Uma mulher soltou um berro histérico. Apontou. 
 

 — Ali! 
 

 Da direção dos túmulos, algo se aproximava. O luar iluminava vagamente. Era alto, 

cambaleante, braços erguidos, mãos abertas... Faltavam alguns dedos. 
 

 — Mã-mã-mão de Ferrooo!!! 
 

 Outra mulher desmaiou.  
 

 Pessoas começaram a fugir, tropeçar, chocarem-se umas contra as outras. 
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 A coisa que um dia fora o capataz, agora um corpo-seco, retornara do mundo dos 

mortos. Rejeitado por Deus e pelo diabo em razão de suas maldades, vinha terminar a 

festa a qual proibira. 

 No meio daquela confusão, D. Gertrudes caíra. E lá ficou, congelada de pavor. 

 — Ajudem ela! — falou uma moça, mas naquela bagunça, mal deram ouvidos. 

 Todavia, o novo capataz eleito escutou e foi salvar a mulher. 

 O corpo-seco aproximou-se.  

 Saído de um pesadelo.  

 Construído de rancor, malevolência e vingança. 

 Avançou disposto a arrastar consigo tantos quanto pudesse pôr as mãos. 

 Estava prestes a atacar os dois quando o inesperado aconteceu. 

 Uma outra figura surgiu e jogou-se sobre o espectro. 

 Enquanto engalfinhavam-se na poeira, Credilson correu para junto do homem e da 

mulher, ajudando-os a levantar e afastarem-se daquela cena saída do próprio inferno, 

realçada pelas altas labaredas da fogueira ao fundo: 

 Por mais que Satanás os tivesse recusado, aquilo que sobrara de Batista Lima 

lutava contra o que restara de sua mãe, D. Maria das Dores. Cada qual tentava arrancar 

pedaços de carne morta, ossos e trapos um do outro.  

 — Por São Pedro — sussurrou D. Gertrudes. — É o fim do mundo! 

 Deixando a mulher e o novo capataz em um local seguro, Credilson falou: 

 — Se é o fim do mundo eu não sei, mas fim é que vou dar nesses malditos! 

 E correu na direção dos mortos-vivos. 

 Com uma vara de bambu nas mãos e sem pensar na própria segurança, o 

nordestino jogou-se sobre as criaturas, gritando: 

 — Seus jabás do capeta! 

 Empurrou-os direto para dentro da fogueira. 

 Ouviram-se berros agoniados do interior das chamas. Em seguida, a pilha de toras 

incandescente desabou numa bola de fogo. 

 

*** 

 

 As crianças estão boquiabertas e arrepiadas. 

 — Puxa, Seu Laurêncio, que história! — exclama o garoto ruivo. 
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 A menina de maria-chiquinha pergunta: 

 — O homem de nome diferente matou os corpos-secos? 

 Luisinho, o menino de óculos, passa na frente: 

 — Credilson, o nome é Credilson. Você falou em matar, Aninha? Como se mata o 

que tá morto? 

 As outras crianças riem, enquanto mastigam seus últimos pedaços de doce, blusas 

sujas de açúcar. 

 A menina faz ar de ofendida, mas antes que possa retrucar, o dono da venda fala: 

 — Aquele homem agiu por impulso e fez o que achava o correto. Todos acreditaram 

que tivesse sido o fim, afinal, o que poderia sobrar dos corpos de D. Maria das Dores e do 

Mão de Ferro? De fato, no dia seguinte, os mais corajosos viram que só restava um monte 

de cinzas e sobras de carvão e madeira não queimada. Limparam tudo e procuraram tocar 

a vida em frente... Mas não deu certo. 

 Faz-se um coro: 

 — Não? 

 Seu Laurêncio meneia a cabeça. 

 — Não, crianças. Entendam: nem Deus e nem o diabo quiseram os espíritos 

malévolos daqueles dois. A terra recusou-se a acolhê-los. Então, seus espíritos ficaram 

presos aos corpos carcomidos. Aquelas carcaças eram as suas jaulas. A partir do 

momento em que as jaulas foram destruídas, os espíritos libertaram-se! E passaram a 

assombrar de vez toda a fazenda.  

 Vários "Oh!" fazem-se ouvir. 

 — Sim, meninos e meninas — prossegue o comerciante. — A "Terra das Almas 

Felizes" virou a "Terra das Almas Penadas". Tornou-se impossível trabalhar no lugar e, 

pouco tempo depois, a fazenda foi abandonada. Apesar do desemprego, cada um 

procurou novo serviço. Hoje, a propriedade está em ruínas, amaldiçoada, e os incautos 

que por lá se aventuram voltam contando coisas medonhas... quando retornam. 

 Depois de mais algumas interjeições admiradas, as crianças agradecem e 

dispersam-se. 

 — Tchau, Seu Laurêncio! 

 — Tchau, Aninha, Pedrinho, Celso, Sandra... 

 Só aquele de óculos fica. 

 O dono da venda fita o menino. 
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 — O que foi, Luisinho? 

 O garoto, muito sério, mantém seu olhar. Diz: 

 — O senhor não inventou essa história, não é? 

 — Fantasmas, assombrações, corpo-seco, vampiro, homem do saco. Histórias são 

histórias... 

 — O senhor não inventou — insiste, vira e corre na direção dos outros. 

 Seu Laurêncio levanta-se do degrau na entrada da venda, massageia as pernas, 

estira a coluna e observa as crianças desaparecerem rua abaixo. 

 O aroma do quentão está mais forte no ar a medida em que a tarde termina. 

 Há um rastilho de passado no vento que chega e naquele que vai. 

 — Moleque esperto — diz baixinho e entra no estabelecimento. 

 Fixado à parede, entre fotos de artistas, propagandas de refrigerantes e calendários, 

está o alvará de licença para o comércio. No documento, lê-se o nome do velho: 

 

  "Laurêncio Credilson dos Santos"  

 

 Ele coça as cicatrizes de queimadura nas mãos. 

 — Esperto — repete. 

 Em breve, fogueiras serão acesas e as fagulhas das brasas subirão acima das 

chamas para transformarem-se em estrelas. 

 

 

*** 

 

 

NOTA DO AUTOR: 

Uma versão reduzida deste conto foi originalmente publicada na antologia "Mundos 

Fantásticos", vol. 2, Selo Nebula, 2020, organizada por Lu Evans. E-book disponível na 

Amazon. Esta é a versão integral. 
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