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Mão Branca

A vingança de Anabela

- Foi o tio.
Olhei para Lulinha e balancei a cabeça afirmativamente. Ele
estendeu as mãos para que eu soltasse as algemas. Acertei o tiro
entre os sobrolhos.
Sim, menti para o bandido. Disse que o soltaria se confessasse,
coisa e tal. Tratei-o sempre bem educado e calmo. Sou diferente do
que ele tá acostumado: a intolerância, o linguajar xulo, a gritaria. Ele
confiou em mim. É preciso conhecer o homem para ludibriá-lo.
Entrei no caso Anabela a pedido dum sujeito que viu o Lulinha
perambulando no local onde a polícia achou o corpo da menina. Ela
estava desaparecida há 56 dias, haviam achado seu crânio há mais
de uma semana. O corpo foi encontrado só no dia seguinte. Pensaram
que ela havia sido decapitada, mas descobriram que o crânio caiu
num deslocamento do cadáver para escondê-lo. O sujeito me mandou
um email assim que viu na televisão a polícia desconfiando do
bandidinho.
As investigações estavam difíceis, a família parecia não colaborar.
Descobriram, contudo, possibilidades sórdidas, um provável caso de
vingança. Alguns anos atrás, o irmão de Anabela havia estuprado a
prima. O tio, pai da menina, jurou vingança. Na época abafaram o
caso, como se isso contornasse o problema.
Capturei Lulinha e ele confirmou a história. Disse que um cara o
havia pagado para estuprar uma garota. – Até de graça. – Respondeu
o bandidinho (que agora é comida de minhoca). Ele pegou carona
com o cara e a menina, que parecia ser parente, foram para um
matagal em Samambaia, o tio saiu do carro e Lulinha cumpriu o
serviço.
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versão “ficcional” para o caso
Isabela Tainara em Brasília
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- Você é um filho da puta. – Ela urrou. – Vai morrer com um tiro no
sobrolho.
O bandidinho contou que não gostou da palavra, ficou com raiva.
Quem era a vagabundinha para falar assim? Ele havia acabado de
lhe botar no cu e vinha agora com aquela babaquice de tiro não sei
onde, querendo tirar sarro de esperta? Deu um soco na têmpora da
menina. Ela caiu com o pescoço sobre o câmbio da marcha, sua
glote fechou. A violência do soco já a havia ferido seriamente com um
deslocamento na nuca. Em minutos ela estava em convulsão.
- Juro, falei para ele levar a garota para o hospital. – Confessou
Lulinha, algemado. – Mas o tio preferiu deixar a moça morrer. Disse
que esconderia direitinho o corpo.
- Por que vocês mexeram no cadáver uns 20 dias depois, quando a
cabeça caiu? – Perguntei.
- Fui eu sozinho. – Revelou. – O caso ganhou os jornais, os canas
começaram a fuçar, resolvi esconder melhor a menina pois minha
porra ainda tava nela, né? O tio deixou o corpo numa beira de córrego,
disse que ia apodrecer. Se achava malandro, queria que me
ganhassem. Me pagou em dinheiro, eu não teria como dedar o patrão
para amaciar com os canas.
- O chefe de tudo, então...
Ele confirmou que foi o tio e atirei. Joguei o corpo na caçamba da
camionete, cubri com a lona e liguei para o meu contato de um orelhão.
- Você estava certo. O serviço está encerrado.
- Como é? – Falou. – Você ainda não viu as notícias? – O silêncio
o incentivou a continuar. – A polícia descobriu provas contra o tio.
Barro e plantas no carro coincidem com as encontradas na área da
desova, ligação de celular no dia do seqüestro da mesma área, até
encontraram porra no cadáver. Divulgaram agora que estão
procurando o tio para um exame de DNA. Com mandado e tudo.
Com o bandidinho morto no meu carro e a polícia ao encalço do tio,
eu teria dificuldades em terminar a punição. A grande vantagem de
caras como eu em relação à Justiça é que não precisamos de leis.
Descobrimos o culpado e o executamos. Sem defesa, sem desculpa.
Nenhum contraditório será capaz de justificar certos atos agressivos

e-book - Vale das Sombras - Vol. 2

Mão Branca - A vingança de Anabela

6

à condição humana. A eles, a morte. Uns requintes de crueldade
também são benvindos em alguns casos aberrantes. Para o tio eu
pensava em algumas decapitações de membros. Mas agora eu havia
perdido a surpresa e a liberdade de ação. Justiceiros sempre agem
na tocaia, contando com a surpresa da vítima. Em combates corpo a
corpo sempre acabo machucado. A polícia me apavora. Cumpro todas
as regras para sumir com os vestígios, porém posso dançar se agir
muito perto das investigações. Tento sempre ficar na surdina. Teria
que dar um jeito de pegar o tio sem me sujar.
- Sabem onde ele está?
- Acabou de passar por aqui. – Falou. – Eu queria te ligar mas você
não tem telefone... – Choramingou.
- Alguém mais o viu?
- Todo mundo, né, o tio da Anabela tá na televisão. – O sujeito
estava informado.
- Ligue para a polícia e diga que o que viu. – Expliquei. – Está tudo
resolvido. – Murmurei.
Fui para a região de Samambaia. Larguei o cadáver atrás dum
morro. O revólver com a numeração raspada deixei na beira da
estrada. Estava limpo de digitais, indício que foi utilizado pelo
assassino. Nem me importei se viram meu carro. As provas já estavam
engatilhadas contra o tio.
A polícia chegou e logo atrás veio a imprensa. Acompanhei tudo de
binóculos. O meu contato disse aos canas que o tio havia passado
pela estrada em que fiz a armadilha. Acharam primeiro o cadáver,
como eu previa. Buscaram ao redor e acharam o revólver. Concluíram
corretamente que o responsável era o tio. A imprensa narrou as
descobertas ao vivo e informou a caça ao indiciado. O tio foi preso
em seguida. Foto na televisão, coisa e tal.
Revelada a vingança do tio, a sociedade se estarreceu. O sujeito
que me avisou por email, no anúncio dum fórum de justiceiros, virou
herói pela denúncia à polícia. Discursaram que o cidadão tem a
obrigação de agir nos momentos difíceis. Eu o alertei que se citasse
meu nome o mataria como a um cão. Ele respeitou o pedido.
Anabela acabou justiçada. O tio que tramou o crime certamente
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Mão Branca - A vingança de Anabela

levará umas curras na jaula. O bandidinho virou presunto. A vida da
moça foi encerrada por vingança à um erro do próprio irmão
acobertado pelo pai. Na minha visão também são responsáveis, mas
a polícia dificilmente encontrará provas para chegar até eles. Se os
prende, ainda, os tribunais os soltarão por conta de bobagens jurídicas.
Talvez eu faça uma visita à antiga residência da moça, assim que a
poeira baixar.

Mão Branca
Mão Branca é escritor, peladeiro, motoqueiro,
cachaceiro, leitor voraz, cactólogo, historiador,
gibizeiro, roqueiro, (ex) cabeludo, marido, enxadrista,
pintor, músico (frustrado) e conhecido nas redondezas
como o amigão de todas as horas.

É o pseudônimo de Giovani Iemini, que mora em Brasília, tem mais de 30 anos,
conhece profundamente a perversidade humana e tenta de todas as maneiras verse livre das amarras da própria limitação. Fez História. Gosta de Charles Bukowski
e de Wander Wildner
Contatos: maobranca@gmail.com

http://www.maobranca.bardoescritor.net
http://www.bardoescritor.net
Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering.
O medo leva à raiva, raiva leva ao ódio, ódio leva ao sofrimento.
Que a Força esteja contigo!
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Acha a cachaça a bebida dos deuses. Nunca ganhou concursos literários, não
foi considerado revelação das letras, não o chamam para participar de grupos de
leitura, nunca vai a feiras de livros para ver os compadres, odeia a troca de favores
entre escrevinhadores medíocres porém bem ajambrados socialmente e critica tudo
o que desconsidera, pois também aceita críticas como quem bebe leite. Ah, Mão
Branca é alérgico a lactose.Tem dois contos publicados em livros, além de dezenas
de histórias em revistas literárias da interNerd.
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André Espínola

Nossa embriaguez

As árvores dançando, sincronizadas,
Alguma música que, mesmo ouvindo,
Meus ouvidos não conseguem sentir,
O vai-e-vem dos carros indecisos
Parecem-me mais ondas terrestres
Que não se repetindo,
Vivem a se repetir.
Se
Se estão
estão vindo
vindo
Querem
Querem ir,
ir,
E se estando indo
E se estando indo
Querem
Querem vir.
vir.

E a lua que enche a cara
Por trás de cada
Balcão de nuvens no céu,
Fala-me o que eu já imaginava:
O mundo está tão bêbado quanto eu!
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Os parados estão dormindo,
Tentando recuperar algum sonho
Que se perdeu.
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André Espínola - Odisséia de objetos sem vida

Odisséia de objetos sem vida
Era uma manhã indecisa
no porto do Recife,
e sentado eu via
as águas carregarem embora
toda a escória
da cidade.
Tudo o que foi útil num dia
e no outro deixou de ser.
Vi uma garrafa pet verde
andar sobre as águas,
como um jesus
de plástico
andando no mar vermelho.
Mas era só uma garrafa pet verde,
em sua marcha num mar esverdeado

Em seguida
veio uma sacola antiga
do bompreço,
cuja lápide dizia:
”Orgulho de ser Nordestino”.
Foi gestante na noite passada
d’alguma cana barata
ou d’um vinho suco-de-uva-tinto
de dois reais.
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com um andar solene,
como que indo pr’algum lugar
onde seu corpo
pudesse ser sepultado.
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André Espínola - Odisséia de objetos sem vida

Deu a luz em plena madrugada
do Recife Antigo.
O sol já ia aumentando,
e vi um único sapato
que apressado
ia boiando,
de repente
me peguei pensando
num Saci Pererê descalço.
andando pelas ruas do Recife.
Pois foi então que me joguei
para ser mais um desses objetos inúteis
que a correnteza toma pra si
a responsabilidade de arrumar um fim.

André Espínola
André Espínola é o nome de um jovem metido
a poeta, nascido na Capital Pernambucana no
dia 21/02/1985. Publicou Escritos Desesperados
e um livreto chamado Poemetos. Um bêbado e
vagabundo, só.
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Mas um canoeiro,
cuja profissão é salvar os bêbados
que desejam morrer assim,
deu-me a mão
e me tirou dali.
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Juliana T.P.

Premonição de Sofia
Sentada em uma calçada, em um lugar que desconhece. A névoa
se dispersa agora, vislumbra os primeiros raios de sol da manhã. Um
belo dia se inicia, mas a cidade está vazia.
Sente-se lânguida, com o doce sabor de álcool correndo em suas
veias. Olha o horizonte, uma figura aproxima-se.
Agita-se com a presença estranha, está tonta pra levantar-se da
calçada em que se encontra. O velho decrépito, magro e com uma
longa barba branca vêm até ela. Senta-se ao seu lado. Tira uma garrafa
grande de vinho de dentro do surrado casaco de linho escuro. A garrafa
antiga, com o vidro grosso em alto relevo, lembrou-lhe as que piratas
usavam para beber rum em um filme de série B que assistira há anos
atrás.
_ Olá Sofia!
_ E como sabe meu nome?
Pergunta tentando disfarçar o espanto em sua voz.
_Onde estou? O senhor sabe me dizer que lugar é este, eu estava...

Interrompe ele.
O velho estende a garrafa. O vinho é espesso, tem um cheiro ótimo.
Aceita. Bebe um gole. Ela estranha sua própria reação já que não
está acostumada a aceitar coisas de quem não conhece, mas o velho
lhe inspira confiança.
_ Diga-me: já ouviu falar de uma legião de anjos caídos que
renegaram á Deus?
_Sim, ouvi falar que eles foram amaldiçoados a viverem no reino
do demônio.
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_Você sabe que não são essas as respostas que busca, nem as
perguntas que deseja fazer.
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Juliana T. P. - Premonição de Sofia

O velho sorri diante da ignorância e ingenuidade da moça.
_Primeiro me deixe falar depois faça as considerações que você
quiser. Não é o Demônio e sim os demônios. São falanges. E existem
aqueles que escolheram renegar o reino das sombras. Beneficiaramse do livre arbítrio que deus concedeu a todas as criaturas do mundo
e preferiram andar sobre a terra sem pertencer nem ao bem nem ao
mal.
O velho estende a mão e segura a garrafa que estava escorada na
estrada de asfalto negro.
Depois de um gole de vinho e um suspiro ele continua.
_ Pois bem você deve estar se perguntando o porquê de estar lhe
contando tudo isso. Saiba que esses anjos ou demônios, como você
preferir, tornam-se andarilhos. Somos amaldiçoados com o dom da
profecia e nossa alma nunca está em paz parada num mesmo lugar.
Sofia estremece quando ele começa a falar na primeira pessoa
como se fizesse parte de tudo aquilo. Como se tivesse vivido em sua
própria carne aquela experiência.
Aquilo parecia surreal, seria efeito da bebida que ela havia tomado
horas atrás? E como viera para naquele lugar com aquela estranha
companhia?
_Por que estava escrito no livro do destino que em uma queda
você viria até mim e eu iria salvar-lhe das mãos gélidas da morte
prematura.
Sofia sente um arrepio percorrer-lhe a espinha.
_ Mas do que o senhor está falando?
_O meu dom não deve ser usado para beneficiar nem o bem nem
o mal, ajude-se a si mesma, a mim só é permitido dar-lhe a mensagem.
A moça sente-se mal, angustiada pela idéia da morte eminente, do
mal rondando seu corpo.
Um vento forte varre a cidade. Os cabelos longos e negros de Sofia
dançam de um lado para outro.
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_Mas por que o senhor veio até mim?
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Juliana T. P. - Premonição de Sofia

O velho está em pé e seus olhos começam a ficar turvos já não é
possível discernir pupila, retina, ou órbita nos orifícios. E da boca do
velho homem saem palavras incompreensíveis.
Sofia tenta correr, tinha medo, queria proteger-se do vento, ciscos
inundam seus olhos nublando sua visão. Mas quando tenta mover-se
o velho segura seu braço, o idoso tinha mais força do que ela
imaginava.
Seus olhos agora de um azul profundo mostram desespero, ele a
olha de perto e diz:
_ Sofia fique longe da rosa no ponto onde o mar de asfalto se
entrelaça.
Sua face se contorce como se uma lança tivesse ferido seu corpo.
E ele aponta para trás da moça como se quisesse fazê-la virar.
Quando ela dá-se conta do que se passa é colhida por um pequeno
tornado que vinha em sua direção, sente seu corpo ser arremessado
para o alto. Quando o apanhado de vento perde força suas pernas
batem contra o asfalto e seus joelhos são cortados. Sente o sangue
quente correr-lhe e protege a face desesperadamente com as mãos.
De súbito ela sente um jato de vomito amargo sair-lhe pela boca e
o barulho do jeans se rasgando em contato brusco com o chão. A
tontura torna-se insuportável, a música tocando ao longe. De olhos
fechados ela ouve as vozes dos amigos em volta. Sente os aromas
conhecidos, cigarro, perfume barato e maconha.
Ela sente as mãos de alguém em torno de sua cintura. Abre os
olhos e vê sua melhor amiga ao lado a apoiando.
_ Como fui parar lá?
A moça de lábios engrossados com batom vermelho ri
estridentemente:
_ Sofia você não foi a lugar nenhum. Bebeu de mais e caiu no
chão. Olha pra você toda suja de vomito. Venha, vamos nos limpar.
_ Não. Leva-me pra casa. Eu não estou em condições de pegar em
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_ Sofia você está bem? Machucou-se?
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Juliana T. P. - Premonição de Sofia

um volante.
A amiga ri novamente e ajuda Sofia a escorar-se em seus ombros.
Vão em direção das vias principais perto de um cruzamento, Sofia
para, os pelos da nuca ouriçados. Pega a amiga pela a mão e a puxa
com força para traz fazendo com que as duas sejam arremessadas
com violência.
Justamente nesse momento um caminhão desgovernado atravessa
o cruzamento deixando algumas vítimas pelo chão ensopadas de
sangue, enquanto o carregamento de rosas que estavam no interior
do imenso veículo cai bizarramente ornando os corpos de forma
macabra.

Juliana T.P.

Minhas maiores influências são Stephen
King, Edgar Allan Poe, Florbela Espanca,
Thomas Harris entre outros.
Sou vegetariana, tenho quatro cadelas
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sou casada, não tenho filhos (a não ser
minhas peludas que são como filhas)
Estudo comércio exterior.
Tenho 21 anos.
Escrever par mim é mais que um hobby, é
uma paixão.
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Meu nome é Juliana Tussi, mas prefiro
Juliana T.P.
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Dos Anjos

Restos de mim
Hoje, sou tudo que me resta do que fui sepulcro
Simulacro do meu ser desejo vão
Orgias de sono em mim, pura ilusão
Me dessecar é algo simples, meu pobre lucro.

Ontem, fui tudo que podia em meu sarcófago
Estratagema de fim de mesmo meio
Retrato em céu nenhum de prisma feio
Desejo obstinado de um rio antropófago.

Serei aquilo que nuca poderei ter
Ou será que depois de morto eu mesmo?
Serei apenas um chão que se engrandece?
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Seu pude ser só cinzas, mas pude ser
Serei ainda algo que me emudece
Ou serei inundado por jatos do eu mesmo?
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Dos Anjos - Nunca Mais, nada mais...

Nunca mais, nada mais...
Nunca mais, nada mais, não morrerei
Serei escravo de mim mesmo eternamente
Serei semelhante ao meu pó inutilmente
E andarei pela terra que tanto desprezei.
Nunca mais, não mais, não sararei
Pois estou exposto e sangro em mim, ferida aberta
Sou esse corcunda em dois que em mim desperta
Sou minha excrescência e nunca pararei.
Nada mais, nenhum mais, apenas não vida
Porque sois de vós mesmos penitentes
E abris de vez minha madre nua.

Vereis que em mim há sóis doentes
E fingireis que sou apenas carne crua.
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Quanto mais me buscais em despedida
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Dos Anjos - Biografia

Dos Anjos
Dos anjos é poeta, graduado em
letras, com especialização em crítica
literária e literatura em língua
portuguesa.
Profundamente influenciado por
toda a literatura, seus poetas e
movimentos têm tentado fazer um
levantamento percuciente sobre o
poço de seu ser. Mas entende que
essa empresa só é possível através
de versos abarrotados de metafísica,
pessimismo e uma ânsia demiurga
de transcender-se.
Essa orquestra pungente toca diaa-dia em suas entranhas-mundo, a
se fazer em temas...e o poeta está
tentando alcançar a idéia máxima do
poema em metafísica, através dos
versos...pois escreve profundamente guiado pelas palavras.
O poeta tem uma relação, mas é só, tem uma casa mas não habita, tem uma
alma mas não sente, tem a si e não se possui ao mesmo tempo, e não tem ninguém...
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Vale também a tentativa de cumprir em si o dito Rikeano: “Procure entrar em si
mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever; examine se estende suas raízes
pelos recantos mais profundos de sua alma; confesse a si mesmo: morreria, se lhe
fosse vedado escrever? Isto acima de tudo: pergunte a si mesmo na hora mais
tranqüila de sua noite:”Sou mesmo forçado a escrever? “Escave dentro de si uma
resposta profunda.”; e também aquilo que sentencia Nauro Machado: “Escrever por
uma questão de vida ou morte”.
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Jessiely Soares

Atestado de óbito
E disseram-me que um dia
numa nuvem de luz
viria a calmaria
assentar-se nos morros
de onde o mel em ondas
como se mar fosse
brotaria.
Me disseram também
perante juízo
que o universo era todo
intrínseco desejo
de amor reunido

Ah, que disseram inverdades
e eu louca acreditei
que a vida é bela,
que dezembros são flores
e que dores não ficam
como marcas do açoite
e da insensatez
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E que sonhos são lentes
de aumento do destino.
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Jessiely Soares - Atestado de óbito

E que amanhã será melhor
Porque na tempestade singram
mares
os pássaros com suas dores
para alcançar a paz no sul
Mas, a árvore do meu caminho
já perdeu as folhas
e rogou a morte às suas raízes.
A partir de hoje, ganhastes sina
rendo aos teus caprichos
o meu antigo olhar azul
Não me terás mais como palhaça
no espetáculo que assistes
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Fartem-se os urubus.

20

Jessiely Soares - Tempestades

Tempestades
Cacos de vidros,
companheiros fiéis
de jornada,
Fizeram da outrora estrada,
iluminado campo
de flores vítreas
Os pés, acostumaram-se,
e já caminham
por ódio, rancor
ou quiçá,
por mera
cisma.

Em rajadas
de dor e medo
Minha pena,
de morte,
perdida,
rabisca a força
nas rochas
em estilhaços
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Nuvens, arrebatadas
numa cúpula,
chovem granizo
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Jessiely Soares - Tempestades

Como se a angústia
fosse tinta...
ou brinquedo
’Inspirem-me,
ó raios,
que gritam ao longe
nos velhos dezembros
dos meus antepassados!’
Eis que
minhas palavras ainda terão asas...
alçarão meus sonhos despedaçados.

Amélia Jessiely Soares Bento,
Paraibana por nascimento e por amor,
escritora por necessidade de vida, assim
como quem respira, por necessidade de ar.
Com 23 anos, desenrola idéias como
quem cata estrelas e joga no papel recortes da alma. Escreve linhas imaginárias
entre passos na terra fértil do caminho, mesmo entrecortado por espinhos.
Fingi-se poesia e se escreve em prosas. Ainda cria mundos e vive neles.
Acredita que a morte não é final, é começo.
E escreve como quem caminha. Apesar de verter caminhos que a conduzem a si
mesma, sem nunca na vida se encontrar.
Eis aí, Jessiely.
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Ana Kaya

Abro a janela da sala, sinto a brisa da noite entrando, enfunando a
cortina.
A luz está apagada, pois prefiro a penumbra. Apenas a luz da lua
cheia invade a sala.
Meus olhos procuram na escuridão, eu sei que tu vens....
Eu posso sentir tua presença, mesmo que não estejas aqui neste
momento.
Estás dentro de mim, correndo em minhas veias junto com o
alimento quente, vermelho, tão desejado.
Sei que virás, já sinto teu hálito em meu pescoço, teus lábios
roçando de leve a pele que se arrepia.
Ah, como te desejo. Por que demoras tanto?
Meu coração bate mais forte, mais rápido, antecipando o prazer.
Sensações enlouquecedoras tomam conta de mim outra vez.
Tu estás chegando, o vento sopra mais forte, sinto frio.
Vejo teu vulto pousando na varanda, leve, silencioso, exato.
Ah como te quero, como te amo.
As batidas do meu coração são agora tambores na escuridão, me
ensurdecendo, me ensandecendo.
Vem a mim, estou pronta para ti. Vem amor e me deixe sentir o
poder de teu beijo.
Teus olhos brilham na escuridão. Vermelhos. Apaixonados.
Teus olhos. Eles me olham fixamente, me hipnotizando, me
subjugando. O brilho da morte.
Caminho devagar para os braços que se abrem para me receber.
Enfim me entrego a este abraço tão ansiado, nossas bocas se
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encontram, sinto o frio de sua pele, mas isso não me incomoda, o
calor que provocas em mim é o suficiente para aquecer a nós dois. E
logo, não haverá mais frio para mim também.
As sensações voltam com toda força, num redemoinho de prazer.
Sinto tua boca descer por meu pescoço, sinto tua língua tocar a
pele.
Ahhhhhhh um gemido escapa de minha garganta, vindo do fundo
de minha alma entregue.
Eu sei o que vai acontecer.
E então eu sinto tua boca se abrir e a pequenina dor de sua mordida,
de teus dentes cravando-se na pele macia, desencadeando uma gama
estonteante de prazer, calor e dor.
Fecho os olhos e me entrego a ti. Já não sou eu totalmente tua?
E vejo o passado, o presente e o futuro. Vejo com teus olhos, sinto
com teu coração imortal...
As ondas de prazer varrem meu corpo, e sufoco o grito final.
Sei que tu também sentes o mesmo, tu sentes meu prazer entrando
por tua boca sedenta, descendo por tua garganta, esquentando o frio
eterno.
Somos apenas um, juntos nesta madrugada, neste abraço infinito.
E neste instante tu rasgas teu peito e me contempla com a dádiva
da vida eterna, da imortalidade de nosso amor.
E eu bebo da fonte negra, sigo na estrada que não tem mais retorno.
Sou agora irremediavelmente tua.
Ah meu amor, como é doce o teu sangue negro. Como é forte a
sensação que ele me causa.
E depois de tudo acabado saímos, agora juntos, noite afora.
Eternamente unidos. Vampiros e amantes. É noite, a noite eterna.
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Ana Kaya - Amor de vampiro

Amor de vampiro
Quem dera fosse digna deste amor tão puro que me dedicas.
Minhas noites têm sido tão frias e solitárias.
Quem dera em meu peito, ainda ardesse sentimento tão belo.
Mas na passagem dos anos, dos séculos, perdi de vez o elo.
Quem dera pudesse te amar, te dar meu corpo e minha alma.
Mas meu corpo está morto e minha alma entregue ao Demônio.
Quem dera sentir teus lábios molhados, tê-lo nu e inteiro em minha cama.
Mas meu corpo está frio como a morte e vai te afugentar de meu domínio.
Não, não quero teu amor obtido á força.
Não quero usar de meus poderes fantásticos.
Queria ver em teus olhos, a chama que dança.
Não este amor de mentira, de olhos apáticos.

E me espanto com a capacidade que tens de me amar.
Mesmo que teu rosto me mostre o asco que sentes.
Sei que teu coração está em minhas mãos ardentes.
Posto que o amor é mais forte, é belo Avatar.
Teu coração guerreiro, enxerga atrás desta muralha fria e soturna.
Mas não pode alcançar minha alma perdida.
Tenho que ir agora, mesmo que sangre a ferida.
O sol já vai nascer, trazendo a morte para quem já perdeu a vida.
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Suprema dor da eternidade obtida.
Desta vida de terror, desta vida perdida.
Sonhei ser a rainha das sendas noturnas.
E eis-me aqui sozinha, reclusa nas brumas.
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Ana Kaya - Amor de vampiro

Adeus amor, adeus para sempre.
De este amor tão imenso a quem realmente o mereça.
Não chores por mim.
Não vertas lágrimas, não padeças.
De nada vai adiantar tua dor.
Sou um ser da escuridão.
Destinado a servir ao terror.
Sem beijos, sem glória, só tendo a solidão.

Ana Cristina Buonanato... mulher forte e
sensível, guerreira destemida, batalhadora
incansável, amiga leal e sincera, corajosa,
amante da justiça, revolucionária e
inconformista,
muitas
vezes
sou
incompreendida pelo meu jeito de ser, além de
outras qualidades que de uma forma ou de outra não me deixam parecer com
ninguém, sou única...
Aninha criança... gosto de estar rodeada pela natureza, é onde me encontro com
Deus e quem sabe com fadas e duendes também... sou sonhadora e meiga, as
vezes carente que só quer deitar no colo de alguem e chorar e sonhar ou apenas
descansar... a menina que brinca com a minha Brisa (minha cachorrinha)... aquela
que gosta de passear nos jardins do Pacaembú, tirar fotos com os amigos... tomar
sorvete no pote, sentar na calçada feito moleca de rua...
Ana Kaya a Vampira, esta é a autora. Coloco todas minhas fantasias, sonhos,
medos e desconfianças dentro de um poema... e encontro rima pra tudo... conto
tudo em contos... Esta sou eu.
Ana Cristina, Kaya, the vampire
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Claudio Jr.

Abra a janela

Abra a janela, deixe a luz entrar
Faça alguma coisa que realmente vale a pena
Relaxe e me permita descobrir seus segredos
Mergulhar nos seus olhos azuis e interferir em seus sonhos
Quem sabe talvez eu encontre um lugar só meu
Um paraíso escondido

Só posso te sentir em sonhos e te ver em fotografias
Apenas quero acordar desse pesadelo e pensar que foi algo passageiro
Me dou conta que estou preso na minha própria realidade
Em um mundo que eu mesmo criei
Por ainda não me conformar até o dia que você se foi.
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Logo tudo ficará escuro
Mas não deixe as sombras tomarem conta de você
Vejo olhares tristes em fotos antigas
Ouço um choro de alguém, passos em minha direção
Será que alguém vem me ajudar?
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Claudio Jr. - Momento certo de partir

Momento certo de partir
O tempo para nós havia acabado
Ás vezes, não se tem alternativa para escolher
Para mim já estava claro
É por isso que tenho que ir andando
Deixar o destino me guiar
Para aonde a vida quiser me levar
Gostaria de voltar aquele tempo que você era só minha
Mas, quando me sentia livre ,você novamente me prendia
De um jeito que o seu beijo perdeu o sabor
Suas verdades se tornaram mentiras
Daí que veio a dor, que muitas vezes não sabia de onde vinha
Tenho que descobrir outros caminhos
Ser mais consciente dos meus atos, aprender mais com a vida
Pois todo mundo tem seus altos e baixos

Claudio Jr.
26 anos. Não faz muito tempo que comecei a me
interessar pela literatura e escrever versos, gosto de poesias,
poemas e contos sombrios, esse estilo é o que predomina
em mim, onde se vê mais o lado obscuro do ser humano,
sempre gostei desde mais novo do sombrio, gótico,
misterioso das histórias, versos e até mesmo filmes. Mas
nunca deixo uma obra pesada demais, sempre amenizo aos poucos, coloco limites!
Uma boa parte da minha vida é voltada a arte, tanto da escrita como de desenhos,
pinturas, animações e cinema. Aos poucos estou aprendendo e descobrindo mais
sobre diversos autores e estilos, tanto góticos como outros.
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Tenho uma pequena lição para te ensinar
Mas para aprendê-la tem que aos poucos começar a se deprimir
Aceitar que não é perfeita e acreditar que também é capaz de errar
Pensará que foi tudo em vão, mas fará a coisa certa
Mesmo quando seu erro não for digno de perdão.
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Mali Ueno

A nova Xica da Silva

Sinhô Demônio sonhava o dia em sua linda
esposa se arrastaria aos seus pés. Sonhava,
apenas; a mulher, como que para honrar a título de
Senhora Demônio era uma diaba, embora com corpo
de anja. E a diaba era uma eterna insatisfeita. Só
aturava o marido por falta de coragem de seus
amantes de afrontar o Sinhô Gerêncio, o fazendeiro
mais poderoso e rico de toda região. Poderia fugir...
mas para onde iria? Uma mulher nesses dias vale
menos que um boi; não seria nada sábio deixar
de ser a mulher do fazendeiro, Nhá Rita, a mais
respeitada dama da sociedade, para se tornar uma
qualquer... isso se resistisse a caça de seu esposo.
Certo dia, Sinhô Demônio foi comprar escravos
para sua fazenda; achou uma negrinha, esta, com
certeza, teria como destino o bordel do Nhô
Lázaro, todavia a negrinha agradou ao Sinhô
Gerêncio, era uma anja num corpo de diaba. Foi
o fim do reinado de Nhá Rita. Não houve
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Era um sujeito mimado, desses muito
franzino. Típico pai de família, infelizmente
fizera a burrada de se casar com uma mulher
fogosa. E que burrada!! Já ficou conhecido na
vizinhança como o Sinhô Demônio, alguns dizem
por ser uma alusão aos chifres, outros pela
crueldade com aqueles que dividiram o leito com
sua esposa.
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Mali Ueno - A nova Xica da Silva

Mali Ueno
Mali Ueno é uma escritora jovem que se
principiou nos meandros da literatura após
pequena coerção de sua própria vida. Sua área é
a prosa, apesar de também, às vezes e muito mal,
escrever poesia. Prefere os textos ácidos e
irônicos, adaptando-se melhor ao humor.
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clemência nem rogo que demoveram o Sinhô Demônio de sua
vingança. Foi açoiatada publicamente e depois internada num
hospício até o fim de seus dias, um mês depois quando se jogou
ao mar e morreu. Já a negrinha, esta se tornou a nova Xica da
Silva.
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Flá Perez

Vampiros
Pelas alamedas estreitas
passeamos de mãos dadas.
Olhando vitrais
e paredes pintadas
relembramos
nossas histórias
passadas:

- Sim, amado meu,
teu falo
- flecha escarlate intumescida me devolveu à vida

Sorvemos até o fim
o sumo
dos nossos cálices
Ainda molhados
fomos de encontro
aos humanos seres
de estacas
e balas de prata,
perdidos.
Esvaecidos,
nossos despojos
enregelados
dormem aqui
abraçados sob a lápide.
Granito inexorável.
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- Lembra, minha adorada?
quando bebi seu sangue
você gemeu de tesão
e quando do meu provou,
chorando,
gozou em minhas mãos.
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Flá Perez - Vôo 3054

Vôo 3054
Na escuridão
bracinhos estendidos:
- Cadê mamãe, papai
irmão?
Dentro,
destroçados gritos
e o fogo
consome o choro
de quem não mais será

- Vamos daqui,
fecha os olhos
despedaçados,
vamos daqui
meu bebê
pai, mãe
irmão
abraçados!
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No frio que não sente
vê
de repente
mãe, pai ,
irmão, irmã.
Adiante
avó e netas
finalmente...
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Flá Perez - Vôo 3054

Lá fora choram
os que não foram.
Restam
as mães
os pais, irmãos
dos restos de outros
que um dia foram
bebês

Flá Perez
È um Ina 38 na sua gaveta, embrulhado em
lingerie de renda preta. È puro sangue e desatino.
È Nelson Rodrigues filmado por Tarantino.
flavia_perez@hotmail.com.
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Longe
tento esquecer
e agradeço
o terem ido juntos:
a mãe, o pai
o irmão, a irmã
e o bebê.
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Renata D´ Mattos

Questão de vida ou fé - Primeiro conto
Sete homens caídos!
Sete homens experientes derrotados por um só!
Parado num canto da fábrica abandonada, ele contava apenas
com a escuridão para se manter seguro, mas sabia, depois de tantos
anos de experiência que aquela segurança era apenas breve, logo
ele seria encontrado!
Justo ele o padre! O mais fraco e inútil de todo o grupo! O que
nunca pegava numa arma a não ser numa emergência, e, que
detestava esse serviço tanto quanto acreditava na existência de Deus,
logo ele foi sobrar!
Todos sem exceção foram avisados de que aquela missão seria
complicada, muito mais do que tantas em que participaram afinal todas
as evidências apontavam para um mestre, e dos antigos, com grande
força e poder, mas, como das outras vezes todos os oito limitaram-se
a tomar as bênçãos do cardeal incumbido de designar os campos de
ação e sair calmamente.
Afinal, era para isso que eles foram poupados não é?
Antigos assassinos de seres humanos, ex-seriais killers que depois
de terem a sentença de morte decretada e encenada, foram recrutados
pela igreja para se tornarem matadores, não de seres humanos, mas
de demônios.
Claro que nenhum dos recrutados acreditou em nada até serem
apresentados pela primeira vez á um vampiro, ou á um lobisomem,
ou sabe-se lá que tipo de criatura mais.
Com identidades novas, os ex-assassinos esperavam encontrar o
perdão servindo dessa forma, aos propósitos de Deus.
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Agora era a vez dele!
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Havia a exceção – ele – o padre, recrutado para garantir as bênçãos,
era ele quem deveria exorcizar os demônios, e manter sempre a
palavra de Deus como forma de proteção.
Mas, não houve chance alguma contra esse vampiro!
Muito mais forte do que esperavam, e muito mais resistente, ele
facilmente desviou de todos os ataques e investidas. Astuto fez da
velha fábrica abandonada seu refúgio e encheu de armadilhas contra
invasores.
Um por um todos tombaram vítimas das armadilhas, ou do próprio
vampiro.
Todos não faltava um, faltava ele, que chance ele teria se, todos
os outros que acostumados a matar, e com todo o treinamento que
receberam apos o recrutamento não conseguiram nada?
Encolhido num canto, ele podia ouvir os passos do vampiro,
caminhando lentamente entre os cadáveres, podia ouvir até o som
das pisadas nas poças de sangue...
Sabia que o vampiro estava perto, e cada passo fazia seu coração
pular desenfreado!
Agarrou a cruz que pendia do peito – objeto inútil agora – aprendera
que a cruz poderia destruir um vampiro, mas se esqueceu que a força
dela estava na fé de quem a portasse; sua fé falhou no momento em
que o primeiro deles caiu!
Agarrou a cruz e murmurou apavorado, algumas palavras de
oração, entre os sussurros percebeu que os passos pararam
- Sua fé voltou padre? A voz do vampiro ecoou irônica pelo silêncio
do lugar.
- Posso ouvir sua voz padre, mesmo tão baixa! Posso mesmo ouvir
cada batida de seu coração, incrível padre dá até vontade de dançar
com este som!
O vampiro ensaiou alguns passos de flamenco, pisando com força
no chão! Os pés chapinharam no sangue!
- Também sei que está com medo, padreco! Tanto medo que não
sabe o que fazer!
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O padre gelou, instintivamente recuou alguns passos penetrando
mais entre o vão da parede e da velha máquina enferrujada.
- Padre se fosse você não continuava! Posso ouvir você se
esgueirando, e, sei que está bem perto de uma de minhas armadilhas,
mais um passo e você não vai se sentir muito bem!
O padre hesitou!
- É padre está num beco sem saída não é mesmo?
- Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é o que dizem?
- Agora, que a sua cruz não te serve para nada, agora que seus
amigos estão todos mortos, o que vai fazer?
O padre, em pânico sabia que não tinha saída, realmente se ele
ficasse ali, o vampiro facilmente o pegaria se tentasse fugir, poderia
cair na armadilha!
Mas... Se havia uma armadilha, por que o vampiro revelou isso
para ele? Não seria mais fácil se caísse nela?
Acreditando ter descoberto uma mentira, reuniu o pouco de
coragem que ainda tinha e desafiou o monstro:
- Está mentindo quanto á armadilha, quer apenas me assustar e
impedir a minha fuga!
- A padre, padreco! Que pena que pensa assim, por mim você
pode pular na armadilha, mas eu francamente preferia pegar você
vivo, por isso que te poupei!
- Me... Poupou-me?
- Sim padre! Poupei-te por que tenho muita curiosidade de efetuar
um teste!
- Tes... teste?
- Sim! Um teste padre, um teste para ver se um raio cai duas vezes
sobre o mesmo lugar!
- Como? Ah!
O padre subitamente foi puxado pela cabeça, o vampiro havia
trepado na máquina e puxado o pobre!
- Sim padre, e, antes de fazer o teste tenho de confessar uma coisa:
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Renata D´ Mattos - Questão de vida ou fé - Primeiro conto

- Assim como você eu também fui um padre, um padre á serviço
da caça á vampiros, mas, isso foi á tempos atrás, há séculos!
O padre meio morto de medo, surpreso e confuso só podia encarar
os olhos do vampiro.
- É padre, e, assim como você eu também falhei na minha fé num
momento crítico; o vampiro que eu caçava, então, me deu uma
oportunidade de fazer uma escolha: a vida eterna ao lado de deus no
céu, ou a vida eterna na terra, mas com um poder inigualável!
- Como pode ver escolhi continuar na terra mais poderoso, e mais
forte!
- Agora, padre – o vampiro cravou os dentes em seu próprio punho
- quero ver qual vai ser a SUA escolha – o sangue pingou abundante,
gotas vermelhas tentadoras – a fé na eternidade dos céus – cravou
os dentes no pescoço do padre sugando – ou a vida eterna na terra –
encostou o punho sangrento nos lábios do padre agonizante.
- Escolha, mas escolha logo padreco, temos pouco tempo!

Renata D´ Mattos é poetisa/contista. Publicou os livros
de poesias Palavras Noturnas E Clara Alma Noturna,
(editora D´MATTOS), participou da antologia de contos
A Palavra em Prisma, com dois contos publicados: (As
Sombras e o Pintor), e da antologia Vale das Sombras,
(com duas poesias: Suicídio e Fúria).
É membro da ALGU - Academia de Letras do Guapira,
e Membro - Fundadora da ALAL - Academia Livre de Artes
e Literatura.
Participa da antologia P.O.E.M.A.S. - Palavras
Ontológicas Extenuantes Mas Ainda Semânticas (Editora
D´MATTOS).
E possui uma peça escrita (Adeus Adeuzita - comédia).
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Thiers

Após andar alguns quilômetros por aquela estrada poeirenta que
me levaria não sei onde, senti meu olfato afiado aspirar forte e peculiar
cheiro. Com certeza absoluta o sangue dormira em alguma poça.
Estremeci... Um crime? Assassinato? Psicopatas? Minha cabeça
logo avisou: Olha a paranóia! Confesso; sou especialista em nóias.
Já havia passado das dezessete horas, o dia estava lindo de comer
algodão doce no céu e faminto por beleza ( é, tenho tesão específico
por visuais...), saí andando sem rumo definido. Sou um daqueles
sujeitos que caminha pelo desconhecido na busca por preencher
olhares. Pode ser um entardecer, uma mulher, uma planta exótica, um
céu mordível. Ah! A beleza em si me completa. Inúmeras vezes já me
arrependi desses impulsos porque sigo pelo instinto. Lá pelas tantas
descubro que me meti em alguma furada.
Estava eu então como já disse; caminhando rumo ao desconhecido
sozinho numa estrada que iria dar não sabe onde. Porra! Nessa hora
a beleza se corrompe e é invadida pelo mais violento dos pensamentos,
torno-me presa de obscuros medos e não nego, o pavor toma conta
de meu cérebro, sou capaz de fabricar as mais loucas histórias. É
verdade cara....tenho medo dos meus pensamentos.
Foi isto que aconteceu – perdi o leme, o rumo, os prazeres e passei
a procurar; isto é, a me esconder dos poderosos assassinos que
matavam poetas nas estradas floridas em pleno entardecer.
Desconfiado, receoso, em vez de beber do visual, fiquei como bicho
acuado procurando por sinais. Eu queria ver os sinais que apontavam
o crime ocorrido não sei onde. Olhava arbustos, terra batida, pedras,
folhas... Como o vampiro com veemente fome eu vasculhava a estrada
agora faminto por sinais. Percebia marcas! Passos de alguma bota
marcando o chão, um galho retorcido e nuvens anunciando próxima e
implacável tempestade. Credo, to perdido!
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Thiers - Poça vermelha inunda verde mata

A qualquer momento eles chegarão prontos pra me abater e serei
tão somente mais uma poça de sangue. Estraçalhado, comido por
vermes.
Comecei a suar em bicas, passei a mão no lábio –> gelado! A verde
e dionisíaca mata era o cenário de urubus e eu o poeta não passava
de carniça. Fedia horrores! Putz, onde me meti?
Pensei nas coxas rosadas e macias de Ângela e por segundos vi
meu membro estufar para logo depois imaginar que ela já fora trucidada
e jazia agora em buraco imundo com rosto carcomido. Sabia, eu sabia
pelo cheiro putrefato daquela poça avermelhada que o crime ocorrera
na madrugada.
A noite caía e com ela os pingos (logo seria eu), eles estavam
escondidos na mata, eram devoradores sedentos por sangue poético,
eles sabiam que por minhas veias corria um sangue aveludado e
docemente absíntico, porque nós, poetas, saboreamos palavras de
crocantes e macios sentidos. Nosso sangue é como o sorriso do luar,
e é isso que eles querem. Abater a beleza. Senti o machado na cabeça,
gritei e não vi mais nada. A brisa da madrugada carregou a chuva e
deitado na relva que acordava pássaros encontrei-me nu e suado
repetindo pra mim mesmo.
- Seu imbecil, perdeu a capacidade intrínseca de sonhar?
Famigerado pesadelo comeu minha hora poética. Desliguei o filme
e fui terminar a noite nos braços doces de Mademoiselle.

Como me descrever se ainda não concluí a partitura
na qual componho minha canção? Certamente asseguro:
Vivo entre Verbos e Átomos.
Sou um escritor que assa-s-sina palavras perdidas em
algum lixo acumulado. Eu as salvo, abraço, lavo. Minhas
letras deslizam veias provocando orgasmos. Eu e a palavra
vivemos horas de prazeres ininterruptos por nos
pertencermos, por nos amarmos.
Entre trapos, silêncios e mentiras, tapo a voz amarga que consome os seres.
Mordo a boca a lamber meu sangue, vorazmente escrevo em ritmo in tenso,
respiração com passada; vida - ar, vida – lar. Complexo prazer, erótico viver.
No momento, como amante da literatura concluo mestrado.
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Adroaldo Bauer

Manhã cinzenta.
O sol ainda não apareceu e já vai a meio.
Nada de movimento na loja.
Olho o relógio e penso que ainda falta uma hora para eu poder
fumar um próximo cigarro. Esta droga me deixou dependente há 40
anos. Mas é que também gosto de merda, vê. Tem gente que se
atulha de álcool, haxixe, ópio, coca, hero, ecstasy, estas coisas que
acabam matando rápido e tirando o cara do ar pra passarem a mão
na bunda dele. Eu fumo, até que pouco. Uns oito a dez por dia, se
meu time não estiver jogando e perdendo. Se tá ganhando nem tô
pra esta porcaria. O diabo é que fico um tempo sem fazer nada, quase
esperando a morte chegar, como diria Raulzito, e daí vem aquela
vontadezinha solerte se insinuando pelas beiradas do desafortunado
miolo e desce pela corrente sangüínea, os neurônios em assembléia
geral gritando como multidão em comício:
_ Nicotina! Nicotina! Nicotina!
Então, no lugar de acender um cigarro, que eu até posso, mas
tenho que parar de fazer o que estou fazendo,
que é dar plantão ao telefone, mas não
quero parar, então...
Escrevo estas coisas que nem é pra
ninguém ler, é só para passar o tempo
entre um telefonema e outro que...
_ Alô!
_ ...
_ É, sim!
_ ...
_ Não!
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_ ...
_ Depende de quem queira. É seu direito. Sua vida está em jogo.
Não somos nós, nem eu em particular que vamos decidir por você.
_ ...
_ Pode ser feito à vista, em vezes quantas você decidir. Mandamos
entregar ou pode ser retirada na loja. Mas é pesada.
_ ...
_ O calibre é grosso. Dá pra matar elefante, se você
encontrar um no asfalto longe dos ambientalistas e quiser
fazê-lo.
_...
_ Sim. Todos os cartões. Depósito bancário também.
Só não recebemos em dinheiro vivo porque tememos
assaltos. Sabe como é. Muita arma na mão de bandido por
aí.
_...
_ Temos pronta entrega. Podemos encomendar lote por dúzia, para
uma semana do pedido. Se você vai fazer uma guerra de gangue,
podemos entregar até dez lotes de dúzia em um mês, com munição à
vontade, que esta sempre tem pra qualquer calibre. Mas avisa os
inimigos pra esperar os trinta dias. Se for golpe de estado não precisa
avisar porque isto não se declara.
_...
_ Sim. Temos nota. Isto aqui é atividade legal. Pagamos imposto
de produção, comercialização e renda. Tão pensando o quê? Somos
todos direitos (não vai confundir com de direita). É garantido, honesto.
Você satisfeito ou seu dinheiro de volta.
_...
_ Não! Com teleguiados e atômicas não trabalhamos. É muito
perigoso. A guarda é delicada. Muita gente de olho, até satélite entra
na vigia. Tá doido. É coisa de arsenal, não é de loja. O nosso produto
é sempre portátil (pret à porter), no máximo um lança foguetes, uma
bazuca, uma metralhadora.
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Adroaldo Bauer
Jornalista, escritor, 55 anos anos, natural da
Parnaíba-PI, residente em Porto Alegre RS desde 1953.
Sindicalista, ex-vereador pelo PT da capital.
Técnico em Comunicação Social do quadro efetivo
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
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_ ...
_ Temos o endereço eletrônico dos fornecedores de veículos
blindados. Eles também têm aviões, se há interesse. Não temos
referências, nem ganhamos comissão dessa gente, só temos o
endereço.
_ ...
_ Paz pra você também. Lembranças à família e beijos na patroa e
nas crianças. Até mais...
Pô! Esse cara quase faz eu perder a hora do cigarrinho. Que merda
esse negócio, uma chatice!
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Susana Lorena

Era mais um pôr do sol que ela assistia da janela. O céu
mudava de um tom alaranjado para um tom de rosa estranho.
Logo seria possível ver algumas estrelas. A lua já era visível. A
maioria das pessoas quando olha para o céu a noite se interessa
pela lua, ou pelas estrelas cintilando. Não ela. Estava interessada
no manto negro que cobria o céu nas noites. A escuridão que
cobria todas as coisas. Claro, a lua também tinha seu charme,
mas a escuridão era a atriz principal no espetáculo que a noite
apresentava vez após vez.
Olhava atentamente para o horizonte. Gostava da sensação
de ver os últimos raios de luz sumindo para amanhecer em outra
parte do mundo. Parecia que o sol tentava voltar e impedir que a
noite se espalhasse e que todas as coisas que acontecem com
ela viessem juntas. A noite sempre vence. Finalmente o último
raio partia. Ela estivera esperando por esse momento durante o
dia inteiro. Um sorriso brotou em seus lábios sem que
percebesse.
Olhou para seus pés, perto de onde o cachorro grande e preto
se enroscava dormindo:
_ Lucio, nós vamos dar um passeio.
Ouvindo as palavras mágicas, Lucio levantou-se quase que
instantaneamente de sua tão confortável posição. Começou a
cheirar o chão em volta dela e abanar o rabo tanto que chegava
a doer quando batia nas pernas:
_ Calma... Só vou pegar o meu casaco e já saímos. E você
também precisa da sua coleira, ou acha que vai a algum lugar
solto assim?
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O cachorro disparou pela casa chegando a bater no portal do
quarto onde estavam. Ela vestiu o casaco preto que estava sobre
a cama. Era uma espécie de sobre tudo que ia até alguns
centímetros abaixo do joelho. Completava toda a roupa preta
que estava usando. Inclusive o sapato, leve e de pano, com
solado de borracha preta. Por que esse sapato, e não uma bota
ou uma sandália de salto? Sapatos de pano não fazem barulho
no chão.
Enquanto terminava de se vestir, Lucio voltou de onde estava.
Trazia na boca a ponta de uma longa tira fina de couro preto. A
ponta que arrastava no chão tinha um gancho prateado. Soltou
a tira no chão e sentou-se perto de sua dona:
_ Às vezes não sei quem gosta mais desses passeios, você
ou eu...
Colocou o gancho na coleira que o cachorro usava e os dois
saíram. Nessas noites especiais quando levava o cachorro para
passear ela saía feliz. Saía para se divertir, para se sentir viva...
Ela saía para matar!
A noite era sua amiga. Vestida de preto e o cachorro preto se
camuflavam perfeitamente nas sombras da rua. Podiam andar
por horas em uma rua pouco iluminada antes que qualquer
pessoa notasse a presença deles. E era exatamente isso que
iriam fazer.
Andaram por cerca de meia hora até estarem devidamente
afastados da casa. Encontraram uma rua pouco iluminada e lá
sentaram nas sombras. O cachorro sentava-se pacientemente e
não fazia qualquer som. Estava acostumado a rotina dos dias
de passeio, cada um sabia exatamente a sua parte assim não
era preciso nenhuma palavra da dona para ele para que tudo
corresse com o planejado.
Sentaram e esperaram. Mas esperaram o que? A espera era
algumas vezes mais agradável e prazerosa do que o próprio
ato. Eles observavam cautelosamente o fluxo de pedestres. Era
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preciso escolher uma presa perfeita. Mulheres não. Uma mulher
gritaria assim que percebesse a presença deles. Um homem
lutaria antes de gritar. E morreria antes de tentar. Homens em
geral eram mais fortes, por isso a luta teria algum interesse. Talvez
até deixasse que um deles, a dona ou o cachorro, voltasse para
casa com uma cicatriz nova e uma boa história. Por algum ato
inexplicável da natureza, ambos sabiam qual era a pessoa
perfeita a ser atacada assim que ela aparecesse. Os dois
começavam a se preparar ao mesmo tempo e sabiam sem trocar
uma palavra quando a pessoa certa chegasse. Apenas olhavam.
Os olhos negros de ambos acompanhavam as pessoas na rua.
Se divertindo com a ignorância deles em não perceber que
estavam ali. A espera demorou um pouco mais desta vez.
Esperaram quase 40 minutos antes de a vítima perfeita aparecer.
Quando o homem certo virou a esquina, o cachorro se levantou
e ela endireitou a postura. Os olhos de ambos brilharam enquanto
acompanhavam o movimento do homem. Ela se levantou
lentamente, agora se apoiava na ponta dos pés e nas pontas
dos dedos da mão direita.
Simultaneamente eles começaram uma contagem regressiva.
Parece absurda a idéia de um cachorro contando. Mas se você
pudesse ver, veria que sua respiração passou a ter intervalos
regulares e ele acenava com a cabeça após expirar. Acredite,
ele também estava contando. Ela disse baixinho “E já”, como se
aquilo fosse uma brincadeira infantil de esconder e eles fossem
sair das sombras simplesmente para gritar “Ta com você!”.
Com a agilidade de dois gatos, saíram da sombra que os
protegia sem fazer um ruído. O homem não percebeu, nem
mesmo mudou o ritmo do passo. Ela e o cachorro simplesmente
pararam e deram a ele alguma distância de vantagem. Quando
ele se afastou uns cinco metros, ambos começaram a correr.
Tão silenciosamente quanto quando se moviam devagar, era a
sua corrida. O homem não sabia o que o atingiu quando foi
derrubado no chão por uma trombada de um cachorro pesado
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atrás de seus joelhos. Caiu de lado, já tentando se levantar
quando um pé atingiu seu peito e o fez cair de novo. Apenas um
pé. O sapato de pano que ela usava não oferecia resistência. O
cachorro se afastou, o homem pensou que o ataque acabaria
ali. Até que viu aquela sombra grande correndo na sua direção e
batendo nele de novo com a lateral do corpo. O homem mesmo
já achava estranho que ainda não tivesse sido mordido. Quando
tentou falar alguma coisa seu rosto foi atingido por um pé. Dessa
vez ele conseguiu segurar a canela que lhe chutava. Ela riu
exatamente o que esperava. Virou-se, torceu e puxou o pé.
Conseguiu se soltar e deu um chute forte nas costelas. Tão forte
que ela pode sentir os ossos com os dedos dos pés. Ele rolou
para o lado e logo sentiu uma cabeçada do cachorro acertar seu
nariz. As mãos correram para o rosto. E outra pancada na boca
do estômago. A dor no nariz era tanta que não soube diferenciar
se era o cachorro ou a mulher que o chutava furiosamente e ria.
Sempre que tentava se apoiar para levantar, um dos dois o fazia
cair de novo.
Então finalmente parecia que chegaram a um ponto onde não
queriam mais brincar com ele. A mulher se abaixou e olhou para
ele. Pela primeira vez, ele pode ver a frieza nos olhos da mulher
que o atacava decididamente. Ela colocou a mão em seu pescoço
e cravou as unhas... Ele pode sentir o sangue fluindo pelo
pescoço ao mesmo tempo em que o cachorro mordeu a sua
barriga. O que veio depois foi uma confusão. Um borrão de dentes
e unhas e sangue e pernas e braços. Até que ele parou de se
mover. A essa altura já estava irreconhecível. Ela e o cachorro
se olharam. E se levantaram, olhando para os lados correram
dali.
Precisavam correr, tinham de ir para casa. Se parassem,
alguém poderia notar que ela tinha sangue nas mãos. E o
cachorro também estava com a cara vermelha e se lambia
compulsivamente. Duas metades do mesmo caçador. As duas
metades saciadas da fome de caçar, felizes, completas,
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satisfeitas. Ela sorriu. O cachorro abriu uma enorme boca e
abanou o rabo. Ela riu e gargalhou enquanto corria. O cachorro
pulava feliz à sua volta.
Sua cabeça agora estava leve. Sorria como uma criança
brincando pelas ruas. O vento batendo no rosto o latido feliz do
cachorro. Sentia-se viva. Nada mais importava!
Controlar os estragos de uma invocação, que nunca deveria
ter acontecido

Começou a escrever com 12 anos e desde
lá não parou. Recentemente, vem se dedicando
cada vez mais a contos sombrios de terror e
suspense. Influências de Stephen King, H. P.
Lovecraft e Dean Koontz.
Possui textos no Recanto das letras:
http://recantodasletras.uol.com.br/autores/susanalorena
mantém um blog sobre assuntos cotidianos:
http://homealoneandmidnight.blogspot.com
“I want to make you laugh or cry when you read a story … or do both at the same
time. I want your heart, in other words. If you want to learn something, go to school.”
Stepnhen King.
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Giselle Sato

O sacrifício final
O jatinho pousou na pista da fazenda escondida no meio da
mata cerrada. Uma discreta clareira no meio do nada. Um carro
esperava. Minutos depois entrava apressado na casa grande e
luxuosa.
Havia um intenso movimento. Pessoas com túnicas roxas e
pretas ocultavam o rosto sob o capuz, cada qual sabia seu posto e
não podia haver erros ou atraso. O Mestre aguardava no quarto
dos trabalhos, um aposento iluminado por velas escuras, o enorme
pentagrama desenhado em mármore negro contrastando com o
restante branco demarcava o local do sacrifício.
Três altares com símbolos diversos e desconhecidos, mas
claramente voltados para a Magia Negra haviam sido preparados,
o punhal da cerimônia aguardava.

O Mestre apontou a menina nua, amarrada pelos pés pairando
no ar bem no meio do pentagrama, uma corrente com um gancho
mantinham o corpo imóvel. Estava gemendo baixinho, o som
abafado por um saco branco amarrado na altura do pescoço,
exigência do deputado que não queria ver o rostinho.
O Oráculo havia ordenado que o sacrifício final fosse sangue do
seu sangue, e o deputado sem dó escolheu a garotinha de cinco
anos, sua afilhada e sobrinha. Passara toda a rotina aos
seqüestradores e agora aguardava.
Ansiava o início da cerimônia. Faltavam poucos minutos para a
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O deputado entrou no salão muito nervoso: _ está tudo certo? A
polícia já foi alertada, pensam que estou em Curitiba, minha família
está ligando sem parar. Querem que eu volte imediatamente.
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meia-noite. Um grupo entoou cânticos, conjurando fortes
invocações, após extenso ritual a jugular da criança foi cortada e o
sangue banhou a sala. O corpinho estremeceu no espasmo final.
Profundo silêncio. Havia terminado a primeira parte.
O deputado sentia a poderosa energia envolvendo o recinto,
estava meio tonto, atordoado, nas vezes anteriores não havia sido
tão forte.Desta vez estava sentindo muito mais a Presença. Uma
angústia estranha e indesejada. Sufocado, abriu um pouco a
camisa, suava muito, o peito oprimido em fisgadas. O corpo foi
baixado e no altar depositado sob uma cama de ervas aromáticas,
o deputado estava perdendo o controle:_ acaba logo com isso que
não estou me sentindo bem.
O Mago ajoelhado ao lado da criança exangue murmurava
palavras estranhas enquanto abria o peito e removia o coração.
Faltando 3 dias para a eleição e o deputado mais votado de Brasília
estava obcecado com a vaga no senado. O Mago retirou o saco
branco do rosto da menina, o grito horrível era esperado:_ minha
filha! Você matou minha filha. O que vocês fizeram? Meu Deus,
Gabriela. Meu Deus!

A porta é aberta e seu adversário e inimigo político entra
tranquilamente, ajoelha e beija a mão do Mestre. A incrível
semelhança pela primeira vez se evidencia:_ meu pai, estou ansioso
para agradar nossos amigos com este duplo sacrifício, a semente
do mal será plantada no centro do Poder.
Nu e com os pés amarrados na mesma posição ocupada
anteriormente pela menina, o deputado gritava e se debatia
inutilmente...uma grande bacia de cobre havia sido colocada no
chão, um punhal bem maior aguardava o momento preciso, não
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O deputado foi agarrado por dois homens da Seita e arrastado
até o meio do salão, não entendia o que estava
acontecendo...desespero e medo:_ o que vocês estão fazendo?
Que loucura é essa, Mestre Inácio, o que é isso?
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havia como fugir do destino.
Neste momento viu vultos de muitas crianças rodeando o
pentagrama numa grande roda , todos exibiam a garganta e o peito
aberto, eram pequenas vítimas que vinham assistir e levá-lo para
o local adequado ao castigo.

Giselle Sato
Minha biografia se resume em uma
frase- Giselle é uma contadora de
histórias carioca e eterna viajante.
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Paulo Eduardo

O nexo dos anjos
Tudo que havia era espaço. Na mente,
na “alma”, nos olhos.
Estes – de tão vazios – tornaram-se
opacos, chegando a existir quem
simplesmente não soubesse distinguir-lhes
a cor. Enquanto uns os afirmavam azuis,
outros os garantiam vermelhos.

Certo dia, em meio à eterna disputa
entre esquerda e direita que usava para
impulsionar-se, magicamente dissipou-se
e ascendeu aos céus.
Amantes e ex-amantes vieram a público
afiançar-lhe a angelicalidade, posto nunca
ter sido possível discriminar-lhe o sexo.
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Tanta neutralidade constituía seu ser,
que pouco se lhe diferenciavam os meios
com os quais ganhava o pão. Artes ou
assassinato, política ou prostituição. A vida
é pródiga em opções quando mantém-se
a mente aberta.
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Paulo Eduardo
Paulo Eduardo de Freitas Maciel de Souza
Nascido num dia seis de outubro de 78, na
pacata cidade de Ponta Grossa – a Princesa
dos Campos – no interior do Paraná.
Antes de completar um ano, já falava
fluentemente o português, com um vocabulário
maior do que vários de seus contemporâneos
possuem até hoje.
Infelizmente, muito do que foi se perdeu, seja em desafios ou barganhas
desastrosas com o inferno, seja em experiências psicotrópicas prolongadas ao estilo
Timothy Leary.
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Atualmente enfrenta o refluxo da vida, numa zona nebulosa que pouco tem à ver
com o mundo dos homens, e cuja principal característica é que tudo se confunde, o
que acaba por lhe causar diversos transtornos. Escreveu uns bururus que entraram
para antologias locais, e acredita em lobisomens.
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Raiblue

No calabouço
Da alma
Se agita
Minha serpente
Góticos desejos
Libertam o espírito
Do medo
Corpo em delírio
Indolor sacrifício
Oferenda viva
Meu sexo pervertido
Faminto por prazeres
Nunca sentidos
No evangelho dos sentidos
A porta do inferno se abre
Rituais obscenos
Na taça da carne
Sangue e saliva
Misturam dor e orgasmo
Exalam odores
Vapores de hormônios

Embalsamando
Os corpos gelados
Exaltam o amor
Além das sombras
Atravessando umbrais
Derramando-se na lama
Pálida e fétida da carne
Enxertam os buracos
Carcomidos
Ressuscitam paixões
Das catacumbas do tempo
E os desejos diabólicos
Propagam -se
Anacrônica crônica
De costumes bizarros
O pentagrama
Já não me protege
Dos demônios
Que me habitam
Sou eu mesma
O meu inferno
Por livre-arbítrio...
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Raiblue - Metamorfoses do coração

Meus olhos desfiavam a noite, catando estrelas nos segundos
intermináveis da ausência, líquido céu a me afogar na escuridão.
Morcegos atravessavam o abismo dos meus mórbidos pensamentos,
em acrobacias assustadoras, meu castelo em ruínas, onde reinava
sozinha, meu exílio.
Fugi do amor, essa serpente que quase me devorou, fazendo-me
provar o vinho e o veneno, em sua língua lânguida e sedutora, anunciando
o paraíso e, depois, ao umbral me arremessou...
Sentia-me como um inseto, minúsculo e desprezível, não desejava
mais nenhuma possibilidade de encontro, estava enredada numa
metamorfose kafkaniana, precisava continuar existindo, mesmo me
sentindo horrível, um ser estranho a mim mesma ...
Nos olhos arcanjos do amor, penetrei infernos dantescos, falso
espelho a distorcer a imagem, a guardar demônios nos labirintos
circulares de sua mística pupila dilatada, enclausurando-me
no fundo da íris, porões da alma.
Seu olhar era poético, campo magnético a me envolver em versos
molhados de sonhos e pecados, lassos desejos que rasgaram de vez
minha sanidade e me atiraram na loucura mais esplêndida e perversa,
da qual fui rainha e prisioneira, algemada ao império dos sentidos, numa
eterna luta por poder...
Pensando dominar, fui dominada, presa às suas grades de ferro,
enferrujadas pelo tempo, esse mago senhor repleto de encantamentos,
que provocavam encontros, mas, também, o pranto, o suicídio de se
perder de si mesmo e se entregar às garras desse animal faminto e
indomável chamado amor...
Do alto da torre desse meu esconderijo secreto, avistava um oceano
nada pacífico, cujas ondas se confundiam com a turbulência dos meus
sentimentos... marés de lágrimas.
Minha mente
mentepintava
pintavasombras
sombrasdede
Goya,
paranóia
intensamente
Goya,
paranóia
intensamente
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carregada, puro expressionismo da minha dor... Não adiantou fugir...
Meus labirintos kafkanianos não me levaram a lugar algum...
Ah, o coração... Esse músculo involuntário insistia em pulsar, até
mesmo num ínfimo inseto... Descobri que ele era do mesmo tamanho
em qualquer ser... do mais nobre ao mais miserável e peçonhento...
Não obedecia à razão, era pássaro selvagem, impossível de ser
domado e detido na gaiola da mente, queria mais... Ainda que
machucado, estaria sempre em vôo...
Após um longo período de reclusão, derramou os pensamentos que
o atormentavam, refez suas asas na penugem do tempo e, em revoadas,
partiu sem destino.
Em pleno vôo, o inseto se metamorfoseou em Pégasus,
atravessando o azul do firmamento, fazendo florescer rosas coronárias
de um vermelho ainda mais intenso, nos arteriais caminhos...
Aquele mesmo tempo que desfez o sentimento, agora, na mais
absoluta escuridão, acendia constelações incandescentes, clareando
a noite, espantando os morcegos, me salvando do beijo mortal do
vampiro que rondava minha solidão, em busca de sangue...,
o sangue jorrado da morte do amor...
Redenção!! Finalmente compreendi que morrer significava
renascer... uma passagem repleta de mistérios...
O corte estancara, apesar da cicatriz, que logo, logo, desapareceria,
como a vida que cotidianamente se refaz, ficando apenas uma linha
tênue de um passado ácido que não me pertencia mais.
De volta à vida, após um coma profundo, eu parecia mais iluminada,
talvez por ter mergulhado tão fundo no meu abismo e encontrado a
estrela dançante, aquela cintilante que, a partir desse instante, em
minhas retinas, estaria sempre a bailar...
Aos poucos, fui retomando o meu ritmo diário, caminhava livre pelas
ruas, sem esperar nada, espalhava um aroma de eternidade por onde
passava, acho que ela tinha um cheirinho de sândalo...
Olhava o mundo com outros olhos, com certeza, com uma certa
estranheza de quem acabara de nascer... Meu corpo havia, de fato,
rompido o casulo do medo e renascido, numa outra pele... outra casca...,
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contudo, meu espírito era o eterno viajante de olhar místico que
incorporava personagens a cada ciclo vivido desse espetáculo onírico
que estamos sempre a dramatizar...
Seria o amor uma invenção?
‘Ser ou não ser, eis a questão...’
Reinventei-me! Minha nova composição, uma trama tão antiga e tão
moderna :
Shakespeareana mente... e as tragédias do coração....
E nos palcos da pós-modernidade, o romantismo sempre em cartaz

Raivane Sales, de pseudônimo Raiblue, é
professora, mas desejava ser psicóloga, pois sempre
foi ligada à alma e seus mistérios, sua natureza sempre
foi noturna, talvez por essa angústia milenar que habita
seus vales mais profundos, de sombras e ventos úmidos, molhados pelo sangue que
circula ainda quente, enquanto sobrevive aos seus próprios tormentos. Goteja
diariamente, sobre o papel, seus delírios, homeopatia que, aos poucos, vai lhe curando
e lhe salvando do seu próprio abismo...
Participou da Antologia Delicatta 2, uma coletânea onde tem publicados dois
poemas. Está participando do E-Book da comunidade do Orkut: Poemas à flor da
pele.(Em fase de finalização) e do E-Book da comunidade Vale das Sombras.
Participa ativamente dos sites: www.poemas-de-amor.net
www.overmundo.com.br
Seus blogues: raibluezen.blogspot.com ( arredores de mim)
corposemcalda.blogspot.com
maríntimos.blogspot.com
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René Ociné

Tarde da noite, a mais fria do ano, numa hora que não se espera mais
visitas. Deitado, olhando para o teto escuro, analisava minha própria
sorte. Os acontecimentos desconexos e imprevistos tornaram-se em
minha rotina. Pensava, ali deitado, que os deuses ironizavam com os
meus dias, me entregando um destino escorregadio, e eu nunca
conseguia controlar o que fosse que planejasse. Numa satírica
demonstração de que eu estava no rumo certo em minhas conclusões,
de que não tinha controle sobre nada, eles me enviaram um sinal, uma
prova.
Ela sempre me surpreendia. Clara, Clara, por que? Uma vez que visse
seu rosto pela vigia da porta, não havia como não abrir. Propositalmente,
abaixava a cabeça, mantendo apenas o olhar verde e brilhante na direção
da vigia. Sabia -se irresistível, que eu abriria a qualquer hora, em qualquer
situação. Trouxe vinho, para acompanhar o melhor macarrão instantâneo
que dizia já ter experimentado. Entrava e dava o golpe de misericórdia
num abraço demorado. Sabia tudo sobre si mesma e sobre mim, o
perfume perfeito insinuava-se por entre os tantos agasalhos, numa noite
fria em que ela não deveria ter vindo.
Conversamos, bebemos o vinho. Deixamos as taças no chão, junto
da cama, enquanto ela se despia tremendo pelo frio rigoroso. Deitou-se
bem junto de mim, ficamos em silêncio por alguns minutos, dividindo
calor. Parecia tranqüila por estar ali comigo, diferente das outras vezes
em que se apressava afoita, urgente. Mais uma vez, eu admirado com a
maciez de sua pele, com seu cheiro de flor, por todo o corpo. Um privilégio
tê-la comigo, ceder aos caprichos da mulher que me conhecia tão bem e
que me escolhia. Ouvia sua voz, com meu ouvido colado em seu colo,
me dizendo que gostava de mim por minha percepção, por saber
compreendê-la até no dia que desejava mais os meus carinhos do que o
meu corpo. Disse saber que não deveria ter vindo naquela noite, mas
sentia uma tristeza diferente, sentia muito medo e não conseguiu ficar
só em sua casa. Se tranqüilizava com a idéia de contar com a minha
companhia, sempre que desejasse.
Não foi preciso mais para estar convencido a manter-me como estava,
quieto. Eu lhe disse que também pensava que ela não deveria ter vindo,
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mas apenas pela preocupação com a hora que ela costumava ir embora,
pelo frio extremo da noite. Normalmente saia antes do amanhecer.
Quando eu acordava, não a encontrava mais, um bilhete carinhoso, um
beijo no espelho. Deixei claro que gostaria que ela ficasse até mais tarde,
acordasse comigo, que os vizinhos cuidassem de suas próprias vidas.
Enquanto acariciava meus cabelos, justificava que, qualquer moça que
tivesse tido por noivo de um homem apelidado Estilete, deveria preocuparse um pouco com a curiosidade dos vizinhos. Ele não aceitou o término
do relacionamento, sentia que ela ainda lhe pertencia. Comentou que as
suas atitudes, depois do rompimento a fizeram ter mais certeza de que
não desejava dividir sua vida com ele, que ameaçava sua segurança e
era capaz de vigiá-la, segui-la, para forçá-la a reconciliação pelo medo,
seu último trunfo na tentativa de tê-la novamente. A mim pareceu
argumentação suficientemente convincente e não insisti mais no convite
para que ficasse até tarde comigo.
Acordei pela manhã e olhei para o teto, distante, o quarto sempre se
tornava menor ao amanhecer, a luz tímida de um dia nublado não fazia
muito esforço para atravessar as cortinas. Li seu pequeno bilhete, sentiame uma mistura de frustração e simpatia. Tomando o café na padaria
próxima, tinha meus pensamentos em sua delicadeza, nos riscos que
corria, na razão que a fazia vir por uns poucos momentos, minha
companhia.
Ao chegar em casa, logo que terminei o último lance da escada, me
assustei com uma marca de vandalismo desenhada na minha porta.
Uma grande letra C, de Clara, imaginei. Tomavam quase toda a porta,
riscada fundo na madeira, me pareceu, num primeiro momento, uma
brincadeira de mau gosto. Analisando mais detalhadamente conclui ter
sido feita com uma lâmina suja de sangue, resquícios vermelhos no vão
do corte e ao final, um fino fio escorrido sobre o verniz.
Destemperei-me num total descontrole, a preocupação com a sorte
de Clara era até maior do que com a minha própria. Percebendo que a
porta não tinha sido arrombada, entrei e sem racionar muito sobre o
assunto, juntei numa pequena mochila o suficiente para uma viagem
curta, puxei o fio da geladeira e saí, sem planos, sem rumo, apavorado.
Tentei encontrá-la em sua casa, haviam riscado sua porta também, uma
grande letra N, coincidentemente ou não, minha inicial. Fui informado
pela vizinha, que Clara havia viajado as pressas, por problemas na família,
a conclusão era óbvia. Depois de andar um pouco, ocorreu-me a
lembrança de um amigo, que já havia contado com minha ajuda, quando
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precisou de um lugar por um tempo.
Bati a sua porta, ao abrir, ele me olhou e a minha mochila, disse que
eu poderia ficar no sofá, o tempo que precisasse, sem fazer perguntas.
Conversamos sobre assuntos corriqueiros, músicas e viagens. Devia
ser tão evidente o meu desconforto, que ele me ofereceu ajuda para o
que fosse, disse que era só passar os detalhes. Eu não tinha pensado
nisso, nem sabia no que pensar, o destino escorregara de minhas mãos,
de uma vez por todas. Fui deixando que passassem os dias. Esperando
que esfriasse o que quer que fosse. A marca da porta soava como um
aviso bem evidente, não saia da minha mente.
Quase uma semana e resolvi ligar para alguém, Cleo, o dono do
restaurante onde o pessoal se reunia, costumava estar sempre informado
sobre tudo. De início reagiu como a um trote, depois, conhecendo a
minha voz, ficou muito alarmando. A primeira coisa que comentou foi
sobre Clara, que estava muito mal, em desespero, sentindo-se culpada
pelos acontecimentos. Ela tinha denunciado o ex-noivo, quando todos
souberam das marcas nas portas. Ele fora detido como suspeito pelo
meu desaparecimento, confessou ter feito as marcas, mas não explicava
o fim que havia dado ao meu corpo. Estava preste a ser colocado em
liberdade, por falta de provas. Clara sabia que seria a primeira a ser
procurada por ele, que afirmava não ter feito nada, mas faria tão logo
conseguisse sair, sentindo ter mais razão do que nunca. O que pude
fazer no momento foi deixar o telefone com o Cleo.
Não demorou a que ela ligasse, em prantos, não conseguindo
expressar direito o alívio que sentia, por saber que eu estava vivo.
Autorizado pelo amigo que me hospedou, depois de explicado
rapidamente os detalhes da situação, passei a ela o endereço de onde
eu estava, disse que ajeitasse rapidamente alguma roupa e viesse, as
coisas se ajeitariam. Mais dois dias na casa do companheiro que nos
recebeu, Cleo ligou, disse que o homem havia passado por lá, possesso,
perguntando por ela e fazendo juras de vingança, deixando claro que
não estava brincando, demonstrando andar armado e sedento do nosso
sangue. Cleo avisou de que fizéssemos qualquer coisa, menos voltar ao
bairro por um bom tempo.
Meu amigo ouvia nossas conversas, meio alheio. Havia comentado
comigo que ela justificava qualquer encrenca, era a morena mais linda
que já vira, ela é. Ele às vezes fazia perguntas, sobre detalhes do bairro
onde morávamos, pediu que ela mostrasse fotos, viu uma do noivo,
inclusive. Tentava nos acalmar no seu modo tosco, dizendo que o moço
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não articulava direito, ou não estaríamos mais ali, disse que a nossa paz
não custava muito e a teríamos de volta em breve.
Os dias se arrastavam tensos. A única compensação era saber da
segurança de Clara, ao meu lado. Estavamos na sala do meu amigo,
lendo os classificados do jornal. Comparávamos os anúncios quando a
porta se abriu, meu amigo chegou. Largou uma bolsa preta no chão,
perto da pia da cozinha, serviu-se de uma dose de whisky e tomou num
só gole, nós o olhávamos, esperando que ele relaxasse um pouco para
conversarmos. Ele serviu-se de uma segunda dose, muito maior, pegou
sua sacola no chão e caminhou em direção ao seu quarto. Ao passar por
mim, parou por dez segundos, me olhando profundamente nos olhos,
sem dizer uma palavra, eu soube, depois se recolheu ao seu quarto com
seu whisky.
No sábado seguinte, pela manhã, nos preparávamos para sair,
veriamos os apartamentos que marcamos nos anúncios. O telefone tocou,
meu amigo ainda dormia, atendi, era o Cleo. Fiquei sem palavras quando
ele contou que tinham encontrado o corpo do homem dentro de um
córrego, cravejado de balas. Sem suspeitos. Contou que a polícia atribuía
a algum tipo de desavença entre quadrilhas. Clara, ao saber, sentou-se
no sofá com a cabeça baixa, tremia, mas não chorou, não disse nada.
Nós sabíamos, mas não ousamos comentar nem entre nós mesmo, por
um bom tempo.
Hoje vivemos num apartamento no centro. Minha sorte mudou, minha
sorte é Clara, meu talismã, eu, sou o que ela desejar. O destino não me
foge tanto das mãos, deve ser o que chamam fé, que ela tenta
pacientemente me ensinar. Sempre visitamos nossos amigos daquele
tempo, inclusive o que nos acolheu e comprou a nossa paz, mas nunca
perguntamos, e ele, nunca sugeriu nada parecido. Clara não precisou
mais chegar sorrateira tarde da noite, também não precisou mais sair às
escondidas. Nas noites frias nos deitamos e olhamos para o teto, depois
nos abraçamos forte, não há como esquecer. Mantemos cobertores e
lençóis a mais, para uma noite fria qualquer. Caso um
amigo precise de abrigo, terá.

René Ociné
René Ociné, nascido de um experimento, uma bricadeira com as letras do
teclado do computador. Escreve o consegue enxergar, que nelas permanece
adormecido, esperando para ser contado.
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Pedro Faria

Na noite carioca
Ele a avistou próxima do Copacabana Palace, na Avenida Atlântica.
Ela era ruiva, usava uma mini-saia de vinil roxo e um top branco. Seus
seios eram pequenos e seu cabelo era curto.
Ela era perfeita.
Sem dizer nada, ele parou seu carro próximo à ela e abriu a porta do
passageiro. Ela fez sinal para sua amiga, que assentiu e voltou a se
oferecer aos carros que passavam. A ruivinha entrou no carro e fechou a
porta.
_ Qual é o seu nome, querido? -, perguntou ela, tímida. Ou era muito
nova na profissão, ou fingia muito bem.
_ Papai. Apenas me chame de “papai”.
_ Aonde vamos, papai?
_ Sim senhor. Ela não disse mais nada. Eles dirigiram por vários
minutos. Durante o caminho, “papai” colocava a mão nas pernas da
pequena ao seu lado, e ia subindo até a entrada de sua vagina, e pensava
no que faria com ela. Ele já tinha tido várias putas como essa, magrinhas
e branquinhas, de peitos pequenos. Lembravam a ele sua filha. Para
falar a verdade, ele ainda preferia sua pequena Irina, porém ela se
certificou que ele nunca mais a tocaria, cortando seus pulsos na banheira.
“Primeiro a foderei, depois talvez eu a estrangule ou esfaqueie. Ainda
não sei qual dos dois”, era o que ele pensava durante sua viagem. Ela,
por outro lado, ficou quase que completamente calada, fora alguns
gemidos que soltava quando o dedo dele roçava em seu clitóris.
Chegaram à uma área florestada, na Tijuca. Estavam completamente
sozinhos.
Ele removeu a capota do carro e mandou ela se sair. Ela se levantou,
calada, e ele logo a seguiu. Abraçou-a próximo a si, segurando em suas
nádegas.
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_ Agora você vai agradar o papai, não vai, querida?
Ela olhava para baixo. Ele segurou seu queixo, levantou sua cabeça
e olhou em seus olhos.
_ Não vai, querida?
_ Sim, papai. -, foi sua resposta.
Ele ficou mais alguns segundos esfregando-se nela. Então, sentouse no banco traseiro e mandou ela se ajoelhar. Abriu sua calça e retirou
seu pênis. Notou os olhos dela se arregalando. “Um bom toque”, pensou
ele. Não era tão grande assim. Ele sabia que ela estava fazendo um
teatrinho. E adorava.
_ Agora, chupa o papai, chupa.
Reclinou-se e fechou os olhos enquanto ela timidamente segurava
seu pau, movendo o prepúcio para cima e para baixo.
_ Sim, sim -, murmurava ele.
Ela passou a punhetar mais rápido, lambendo ao redor da glande.
Depois, começou a chupar, enfiando o pau até o fundo de sua garganta.

Ele, reclinado em bancos de couro já acostumados a receber corpos
de putas mortas, pensava em mil maneiras de vióla-la, após sua morte.
“Fazer um buraco em sua bochecha e foder ali mesmo... é uma boa.
Ou então comer seu cú até as pregas rasgarem. Mas tudo ao seu tempo”.
Enquanto isso, ele, deitado de olhos fechados, sentia algo que nunca
havia sentido antes. A maneira com a qual ela chupava, era celestial!
Ele sentia que seu pau ia explodir, de tão bom que estava. Visões de
morte permeavam seu pensamento. Era um psicopata, e adorava isso.
Mal sabia aquela pobre putinha, que iria morrer depois de ser fodida.
Sentindo um êxtase até então nunca sentido, ele abriu os olhos e
olhou para baixo. Era no mínimo engraçado. Os olhos da menina haviam
mudado. Tinham se tornado negros, completamente. Sua testa adquiriu
rugas estranhíssimas, quase que inumanas. Quase não, inumanas
mesmo. E o mais estranho não era isso. A boca dela tornara-se um
buraco negro. Ele se viu quase meio corpo para dentro dela, porém não
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sentiu isso. Sentiu o maior dos prazeres que já havia experimentado até
então. Ele se viu afundando cada vez mais, e pensou na ironia que era a
vida. “Não parece uma maneira tão ruim assim de morrer”, pensou ele.
“Ah, mais é”. Ele ouviu isso em sua mente, uma voz tão horrível, que
mesmo essas poucas palavras lhe causaram um terror que nunca sentira
antes. Após ouvir isso, a dor começou. Ele começou a gritar. Parecia
que estava entrando em um triturador de lixo. Seus pés foram primeiros,
estilhaçados. Suas canelas, joelhos, coxas. Quando chegou a vez de
seu pau, a dor já se misturava em um turbilhão em seu cérebro, e ele
não distinguia mais nada. Ela, por seu lado, gemia e soltava sons de
prazer. Enterrado até o pescoço, triturado da cintura para baixo, ele olhou
nos olhos dela. Negros como a noite. “Eu como por fome. Mas você, eu
comerei com mais prazer ainda”. E ele afundou completamente naquele
poço da morte, já morto quando sua cabeça entrou por fim na boca
daquele demônio.

Pedro Faria
Estuda Matemática na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, músico amador e escritor quando dá na
telha. Começou a escrever aos 18 anos, em 2007. Nascido
e criado no Rio.
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Ela se levantou, boca de tamanho normal, olhos verdes e testa lisinha.
Olhou para o carro do homem a quem acabara de ingerir.
E sorriu, saciada e contente, antes de voltar para seu ponto, curiosa
para saber se sua amiga também se dera tão bem naquela noite.
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Emerson Sarmento

Quando nossos olhos se encontram
Quando nossos olhos se encontraram...
Nossas existências tornaram-se únicas
nossos dias lentos e perpetuados
mesmo quando não estais ao meu lado.
Quando nossos olhos se encontraram...
Turvou nosso passado
passado que nunca existiu
que apenas ficou ouvindo o som de nossos passos.

Sentia tua existência
mesmo quando me fizera
que sonhar é estragar o pra
Mas, a vida nos procurou para dizer
Que nossos olhos sempre se encontra
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Caminhamos desatentos, e sem pressa.
Parecíamos a lua flutuando no céu
a procura do seu mar
a fim de destilar toda sua lira.
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Antes e depois (Previsto na infância)
Desde tempos coloniais perdi esperanças
previ ainda na infância
aquela primavera vazia
e nem se quer uma lágrima de flor murcha
me trouxe alegria.
Como previ...
Na minha vida a solidão adormeceu
de tal maneira que meus pulsos sangraram
mesmo com a distância, entre você e eu.
Vamos celebrar que o jardim floresceu
e meu pulmão se encheu pra bem forte gritar:
que meu leito deu o ultimo adeus.

Emerson Sarmento
Nasci no dia 16 de janeiro de 1989,na
maternidade Santa Sofia Recife-Pe.
Uma pequena parte da infância morei em
Goiânia, interior de Pernambuco.E aos 3 anos
de idade retornei a minha cidade natal(Recife),e
fui morar no litoral de Jaboatão dos Guararapes num bairro chamado “Piedade”,mas
passei pouco tempo e logo fui morar em Jaboatão velho onde residir por 12 anos e
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Oh,anjo meu...
lembro-me da quimera que me esfolou bruscamente
e da tua lápida fúria pra salvar-me
Hoje, a mesma jamais me sangrará
Por que sei que tenho a ti
Para todo o sempre.
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onde dei inicio aos meus estudos na escola: “Yapoatam colégio e curso”. Jaboatão
foi uma escola para mim em todos os sentidos. Foi lá que conquistei as melhores e
mais loucas amizades que cultivo até hoje. Quando paro para lembrar desse
conturbado e inesquecível tempo, me vem logo aos pensamentos nossas conversas,
saídas à noite, e principalmente festas. Festas que comecei a organizar na minha
própria residência aos 13 anos de idade. No começo as farras ocorriam quase toda
tarde com alguns amigos. Eu estudava pela manhã e ficava a tarde inteira livre para
me divertir de verdade. Essa com certeza foi nossa fase de descobrimento de uma
vida vadia e desajustada.
Ao passar do tempo nossas atitudes psicopatas foram ganhando vida...
Os dias de festas na minha casa foram adiados para os sábados quando meus
pais saiam para curti o final de semana. Essa época já era bem mais evoluída
nossas farras, milhares e milhares de bebidas de todo tipo, cigarros de todas as
marcas e em grande quantidade,e muitas menininhas “infantis” desfrutando da vida
e fingindo ser as tais “Rock in Holl”...(Até que elas fingiam muito bem).

Um começou a namorar de verdade,outros arrumaram emprego,outros se
mandaram para igreja...E eu? Bem, Eu me mudei de lá, hoje resido no centro do
Recife, e mudei totalmente meu jeito de pensar e de agir,não que eu tenha
encaretado,mas enxerguei a maneira certa de viver.Não me vanglorio pela maioria
das minhas atitudes que deixei acontecer,mas sinto saudade desse tempo e não
me arrependo de nada, se eu voltasse faria exatamente como fiz.O importante de
tudo isso foi que eu vivi e sobrevivi e ganhei experiência.
Hoje aos 19 anos me considero um cara mais caseiro e analítico, conheci pessoas
raras,boêmios responsáveis do jeito que eu queria ser.
Estou como sempre quis,”Boêmio Responsável e arrudiado de verdadeiras e
eternas amizades.”
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Inventamos muitas modas além dessas farras sem fim. Lembro-me do dia em
que eu, meu irmão(Elton) e meu parceiro de sempre(Lucas”ozzy”) pegamos o carro
do meu pai, na semana em que ele viajou à Minas Gerias.Foi uma coisa muito
louca,nós podíamos ter matado alguém ou até mesmo nos matado,sabíamos muito
bem do perigo, mas o que estava valendo mesmo era a diversão.Era umas das mil
formas imbecis que inventávamos para chamar a atenção dos “caretas”,com um
carro na maior velocidade e sem limite na estrada. Tenho certeza que esse momento
vai pendurar por toda nossa vida.Mas tempo se passou e o que era “eterno”virou
apenas lembranças. E alguns começaram a ter o desprazer da responsabilidade
nas costas.
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Me Morte

Culpa
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Cheguei cansada.
Colhi as flores
Murchas, coitadas,
Descoloradas, empoeiradas,
Pareciam mortas...
Reguei as flores,
Como sangue em carne viva,
Dilaceradas, de pétalas escorridas
No ralo da pia.
Não ressuscitaram.
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Me Morte - O enterro de Catherine

O enterro de Catherine
Rosas
Rosas negras,
negras,
Manchas
Manchas roxas
roxas
E
E sonhos
sonhos desfeitos.
desfeitos.
Foste
Foste louca!
louca!
Agora
Agora fria
fria
Nesse
Nesse leito,
leito,
Vê
Vê se
se acorda,
acorda,
Faz
Faz direito!
direito!
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Antes que te cubram de terra...
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Me Morte - Coma

Coma
Meus olhos estão fechados
Mas sinto você ao lado,
Pensando, rezando, chorando...
Alguém ao lado,
Comigo.
Meu cérebro é que te escuta,
Que acolhe a tua súplica
E não responde, inerte,
No beiral da morte,
No abismo.

Meus olhos estão fechados
E ainda me sinto amado,
Ainda me sinto vivo.
Quero acordar,
Te ver!
Meu cérebro a tudo assiste
Mas, meu peito é que resiste
E teima em voltar,
Retomar os planos,
Viver!
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Barulhos desencontrados,
Imagens e sonhos, quebrados,
Meros cacos, na inconsciência.
Os dias seguem vibrantes
E eu vegeto.
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Me Morte - Biografia

Me Morte

Moderadora do Vale das Sombras, cantinho
que com o passar do tempo moldou um novo
conceito de poesia gótica, levando muitos jovens
à literatura em estilo sombrio.
Acredita que goticismo não precisa estar ligado a depressão ou suicídio e para
isso criou os famosos concursos de poesias a cada dois meses, arrebanhando
jovens ao exercício dos versos.
A comunidade cresceu tanto que já conta com Blog e está lançando seu segundo
ebook.
Arrojada, determinada e de personalidade forte, o mistério de sua página no
Orkut atrai sentimentos fortes, costumando afirmar que: Ou a amem ou a odeiem,
meio termo não lhe interessa.
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Mariângela Padilha, de pseudônimo Me Morte,
gaúcha que nasceu durante uma viagem de férias,
já aos cinco anos de idade dizia que seria escritora.
Enveredou pelos caminhos do erotismo/gótico,
criando um estilo próprio e muito questionado na
internet.
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Cotidiano Alternativo
nada mais é que a busca pela realidade perfeita.
O dia à dia idealizado.
Uma fuga das adversidades corriqueiras
para uma realidade de fantasia.
A busca dos dias melhores através da arte.
Por outro lado, nem sempre fugir da realidade
é o melhor caminho.
Nem sempre a fuga nos leva a algo melhor.
A fuga não deve ser vista como a solução,
mas sim como uma possibilidade ou,
o mais terrível, uma grande armadilha.
Venha se deliciar com momentos de pura imaginação.
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Com desenhos de Rafael Pereira e argumentos de Me Morte
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Comunidade do Vale das sombras no Orkut:
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=8910225
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Blog do Vale das sombras:
http://valedassombrasmemorte.blogspot.com
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