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Apresentação
Damos as boas-vindas aos novos e antigos colaboradores, com seus
textos de arrepiar, onde temos certeza que você terá seu desejo literário
satisfeito.
Neste lançamento, contamos com a parceria dos escritores do “Volume
1” e “edição Halloween” do projeto A Arte do Terror, com destaque para
todos os autores estreantes no projeto.
Boas-vindas aos leitores, que gostam do gênero Terror.
Neste volume todos os contos estão à altura do gênero que você, assim
como todos nós, ama.
Com contos que passam pela poesia, chegando ao obscuro do espaço e
até mesmo trazendo relíquias de outrora. O leitor não terá do que se queixar.
Enfim, a todos que participam e apoiam o projeto A Arte do Terror, o
nosso muito obrigado e fiquem à vontade.
Estamos abertos para sugestões, críticas e qualquer comentário que
vocês queiram tecer sobre o projeto e seus participantes. Basta entrar em
contato

com

a

Elemental

Editoração

elementaleditoracao@gmail.com.
Desejamos uma excelente leitura.
Donnefar Skedar e Faby Crystall
Organizadores e Autores do projeto!

através

do

e-mail:

Advertência
Os textos a seguir são de cunho fictício, nenhum dos dados informados
ou nomes apresentados são reais. Qualquer semelhança com alguém ou fato é
mera coincidência. Todos os autores criaram textos para o entretenimento do
leitor não estando os mesmos envolvidos nas questões apresentadas.
Respeitamos todas as raças, crenças ou religiões.
Pede-se cautela ao folhear as páginas, pois todos os textos contem
palavreados fortes e descreve ações que puderam ser fortes para alguns leitores.
Ao iniciar sua leitura, esteja ciente do que poderá encontrar em questão
de palavreado e frases fortes, estes são contos de Terror e não textos infantis,
por gentileza não usar os campos de comentários para dizer que existem
palavras ou frases ofensivas uma vez que usamos deste aviso para alertar aos
leitores.

Prólogo
Faby Crystall

“.... Sim, sou eu!
Esta é minha sina!
Nunca durmo, não tenho sentimentos,
Alimento-me da sua dor, do seu suspiro,
Do último suspiro!
Te espero, em cada esquina, canto, estrada,
Estou em todo lugar,
Vou onde devo estar, onde preciso fazer o que ninguém fará
por mim,
Não precisa me ver, apenas, sentirá o peso,
Não! Não o peso!
Sentirá o corte!
Sim! O corte da minha foice!
Porque, meu nome é MORTE! ”

A Mulher Inexpressiva
E. N. Andrade
Hospital Cedar Senai, Los Angeles – Califórnia
Quando saí da faculdade, minhas expectativas eram
grandes para ser residente em um dos melhores hospitais, mas
azarenta como sempre fui, o único programa que me aceitou foi
um dos piores. Sem incentivo à pesquisa, sem profissionais de
renome, sem um arsenal que pudesse me transformar nessa
profissional renomada que se deu bem num lugar precário. Seria
a história perfeita, mas isso não passa de devaneio de uma
residente desesperada, cuja carreira já foi por água abaixo antes
mesmo de começar.
É minha segunda semana neste lugar de gente doida. Às
vezes fico convencida de que entrei no corredor de celas de um
manicômio, mas estou apenas na emergência do térreo. As
enfermeiras não são legais; elas me odeiam talvez pelo fato de
eu ser mais jovem e ter uma formação melhor que a maioria
delas, ou talvez porquê o único médico que não é nojento se
insinua para mim. Mas não acho que seja só por isso, afinal não
são só elas que me odeiam: os cirurgiões me odeiam, as
recepcionistas me odeiam, os seguranças me odeiam. Os únicos

que não me odeiam são os outros residentes que também são
odiados.
— Nunca vou entender por que eles nos odeiam tanto,
Gena. Já perdi as contas das vezes que me tranquei naquele
banheiro podre para chorar! — Diz Lisa enquanto se veste. —
Nós somos as únicas residentes do sexo feminino aqui; acho que
é esse o motivo de não termos sido aceitas pelos melhores
programas. — Apesar de saber que ela tem razão, dá vontade de
rir.
— Lisa, você tem que parar com isso! Vai dar esse
gostinho para eles? É isso mesmo que querem: nos pressionar
até desistirmos desse programa de merda! Mas não vamos fazer
isso; somos mulheres fortes!
— Somos?
— Claro que somos! Eles nos veem como intrusas no seu
território; é normal que se sintam ameaçados. Agora vamos lá
garota, arrasar com eles! — Desfiro um ou dois socos no ar, na
tentativa de parecer mais empolgada do que realmente estou e,
para minha surpresa, consigo ser.
Meu pager começou a apitar quando passávamos pelo
pátio principal.

— Cara, são quase três da manhã! — Reclamo e Lisa ri,
mas seu pager apita também, fazendo o sorriso sumir de seu
rosto.
— Droga!
Corremos para a emergência e assim que chegamos, nos
deparamos com uma mulher que acabara de dar entrada, estava
pálida e inexpressiva. Trajava uma longa camisola branca com
manchas de sangue. Não dá para dizer se ela tem vinte ou
quarenta anos.
— Dra. Moore! Vai passar a madrugada inteira
encarando a paciente ou vai ajudar? — Berra o Dr. Kavanaugh,
cirurgião geral.
— Desculpe Doutor.
Lisa e eu ficamos responsáveis por ela, logo todos que
estavam ali saíram para cuidar de outros pacientes em casos
mais críticos que surgiram depois, afinal a senhora parecia
apenas estar em choque. Alarme falso!
— Senhora, pode me ouvir? Sou a Dra. Gena Moore e
sou responsável pelo seu caso. Sei que está em choque, mas é
importante que fale conosco, qual é o seu nome? — Pergunto
mecanicamente; já tinha feito isso muitas vezes. Lisa quase ri.

A mulher sequer piscou os olhos, mas deve ter tentado
falar, pois um sangue grosso começou a brotar entre seus lábios
finos.
— Entendo que esteja passando por um momento difícil,
mas não se preocupe que nós cuidaremos bem da senhora.
Estamos levando-a para a sala de raio-x. — Continuo, mas ela
não move um músculo sequer.
Olho para Lisa com cara de “que porra é essa?” E ela dá
de ombros. Quando volto a olhar para a senhora no elevador de
acesso a pacientes, a luz pisca por um segundo e ela está com os
olhos fixos em mim. Sei que eu não deveria demonstrar reações
extremas com pacientes, mas esse olhar me fez sentir como se
tivesse levado o sopro da morte.
Passo alguns segundos tensa, o único som que quebra o
silêncio é o das ferragens em algum lugar acima de nós.
— Vamos tentar de outra forma: a senhora pode piscar
os olhos duas vezes para nos dizer que está bem e uma vez para
dizer que algo a incomoda? — Lisa tenta, mas a mulher de olhos
fixos em mim não se move, não pisca, nem seu peito sobe e
desce com a respiração.
Mais sangue apareceu em sua boca, que se abriu um
pouco; uma fresta escura e escarlate onde vi algo parecido com
pelos.

— Mas que porra é essa?! Tem algo na boca dela, Lisa.
— Levei um susto tão grande que dei um passo para trás e
acabei batendo as costas na parede fria de metal.
Lisa fica alarmada.
— Como assim tem algo na boca dela?
— E se for uma aranha? Um escorpião? E se for por isso
que ela nem pisca os olhos? Se a toxina a paralisou? — Teorizo
e vejo que Lisa parece incrédula, mas temerosa ao mesmo
tempo.
Me aproximo novamente, com cuidado para não a
assustar, abro e fecho minhas mãos para amenizar a tremedeira;
a profissional que eu quero me tornar não deve sentir medo!
— Gena! Você não vai abrir a boca dela, vai? — Lisa
pergunta.
As portas do elevador se abrem subitamente, me
interrompendo. Começamos a empurrar a maca pelo longo
corredor de luz oscilante, passamos por alguns dos nossos
colegas, ocupados com infecções intestinais ou qualquer outra
coisa rotineira.
— Eu acho que ela não precisa de um raio-x!
— Mas Gena, recebemos uma ordem clara...

— Não importa a ordem, como você acha que Erik
Friedrich foi tão premiado ao longo de sua carreira? Ele era
ousado e, às vezes, ele só obedecia às suas próprias ordens. —
Tento convencê-la, mas ela sempre foi medrosa.
— Não devemos...
— Cala a boca! Eu só preciso ver o que tem aí dentro. Só
isso! A mulher nem se mexe, não tem como alguém saber.
Ainda relutante, ela concorda. Empurramos a maca pelo
corredor até chegarmos na ala vazia. Nenhum médico ia até lá,
senão para cochilar, transar ou fugir de alguém. Entramos em
um dos quartos, onde todos os equipamentos funcionam
normalmente, porém a ala estava vazia pela falta de pacientes.
— Vigie a porta, que eu serei rápida. — Ordeno. Ela
assente e vai até a porta, na janelinha de vidro, afasta as
persianas e olha por alguns segundos, então me dá o sinal de que
posso começar.
A mulher continua imóvel, vou de um lado para o outro e
percebo que, mesmo que ela não se mova, os olhos dela sempre
olham para mim.
— Fique calma senhora que eu vou apenas dar uma
olhadinha na sua boca... — Sussurro.

Ponho minhas mãos delicadamente em seu maxilar
gelado. Os olhos delas estão em mim, como ela me assusta!
Percebo a textura macia de sua pele, como uma perfeita
manequim feita em material branco daquelas que colocam uma
peruca e vestem com as melhores roupas nos armazéns de
Downtown.
Aperto um pouco meus dedos, forçando-a a abrir a boca,
mas não é fácil. Seu maxilar está travado.
— Lisa, se importa em me ajudar? — Peço. Ela faz uma
careta, mas deixa a porta e vem ao meu encontro.
— Você é muito doida Gena, quer abrir a boca de uma
senhora maluca com as mãos e se arriscar a levar uma mordida?
Sai da frente, deixe-me mostrar como se faz. Procure por um
espéculo oral, caso não encontre, acho que fórceps podem
servir!
— Eu apenas não queria assustá-la com instrumentos. —
Minto. A verdade é que eu nunca fui boa com a parte técnica.
Me afasto e Lisa toma meu lugar.
Procuro nos armários por algo que possa servir. O suor
escorre por minha testa. Deixo um gritinho de animação escapar
quando encontro uma bandeja com o quite odontológico intacto.
— Aqui está seu espéculo, Dra. Lisa.

Nós rimos juntas.
— Senhora, me perdoe por isso, mas eu vou ter que ser
um pouco mais agressiva. — Lisa diz com certo desdém na voz.
Sei que ela gosta disso.
Observo de longe enquanto ela posiciona o espéculo e
usa sua força. Ouvimos um track que titubeou pelas paredes
brancas do quarto. A mulher tem agora a boca um pouco mais
aberta, graças ao instrumento, mas não é o bastante para vermos
sua úvula e o pouco que abriu expeliu o mesmo sangue grosso
de antes, em maior quantidade, bloqueando nossa visão.
— Que nojo! Espera aí... Gena, você tem que ver isso.
Está cheirando mal...
Me aproximo sentindo o cheiro forte, Lisa hesita um
pouco com a mão trêmula.
— O que você está fazendo?
— Foi você quem disse para não seguirmos as ordens!
Ela introduz a ponta dos dedos e começa a puxar, então
usa a mão toda. Observo a mulher que continua imóvel. Lisa
puxa o pequeno corpo peludo, banhado em sangue e pus, o
cheiro – que agora invade totalmente o quarto – é de algo que já
apodreceu há dias.

— Acho que vou vomitar...
Vejo que o corpo tem a forma de um gato! Não um
filhote, mas um gato de porte mediano. Lisa puxa o animal por
completo e o derruba no chão ao ouvir um miado engasgado. O
gato se contorce no chão, então para. Ele estava vivo!
Mais sangue sai da boca da mulher. Lisa se aproxima,
curiosa, chega a tocar o sangue com a luva, esfrega um dedo no
outro e analisa a substância.
— Isso não é sangue, parece pus... — Lisa comenta
aturdida.
— Deixe-me ver isso!
Me aproximo dela e olho com um pouco mais de cautela.
Algo parece muito errado.
— Vou tirar o espéculo. — Aviso a Lisa, ela se afasta
um pouco.
Retiro com cuidado o instrumento sujo. Não sei até
quando vou suportar esse mau-cheiro.
— Lisa, pega uma máscara na gaveta, ou vou acabar
vomitando! — Ordeno.
Ela retira sua luva e a pega, me viro para que ela coloque
a máscara em mim, pois minhas mãos estão sujas. É quando

ouvimos um estalo, seguido por outros e um breve ranger
metálico da maca.
— Gena... — Lisa solta a máscara e aponta para trás de
mim.
Me viro de volta para a mulher e lá está ela sentada na
cama. Dou dois passos para trás, não sei se nós a salvamos ou se
pioramos a circunstância, mas ela continua pálida e sem
expressão, exceto pela boca aberta gotejando.
Lisa ignora suas pernas bambas e vai mais para perto,
encarando a boca dela.
— Ela tem presas... — Sussurra.
Me junto a Lisa para ter certeza de que ela não está
vendo coisas. A mulher tem mesmo presas e só agora é que
percebo.
Um som gutural, como uma tentativa de dizer algo,
atravessa a garganta da mulher, mas é interrompido por um jorro
vagaroso do sangue pegajoso. Meu estômago se revira, me
afasto para não vomitar.
— Você quer dizer algo senhora? — Ao contrário de
mim, Lisa aproxima-se da boca dela para ouvir melhor. —
Senhora? — Insiste, mas ela continua inexpressiva com os olhos
pregados nos meus.

A mulher chega mais perto de Lisa com um movimento
muito duvidoso, juro que a vi sorrir, mas deve ser impressão
minha.
Sou eu quem está vendo coisas?
Então com a boca muito próxima da orelha da minha
amiga, a mulher parece ter a intenção de falar, mas não o faz.
— Não consigo ouvi-la! — Lisa reclama e olha para
mim em busca de alguma sugestão.
Mas somos surpreendidas quando a mulher inexpressiva
crava os dentes na orelha dela e a arranca com um som de couro
se rasgando, deixando em seu lugar apenas o borrão de sangue e
se vira para mim. Lisa grita e se afasta, escorregando no sangue
que derramara pelo chão, ela cai sobre o corpo do gato,
esmagando-o com seu peso e fazendo jorrar sangue e
excrementos debaixo de si.
A mulher está sempre me olhando!
Não consigo formular um pensamento, aperto o botão
que aciona a segurança, mas talvez não dê tempo. A mulher pula
sobre lisa, olho em volta em busca de algo que possa me ajudar
a detê-la, a única coisa que vejo é o pequeno extintor de
incêndio. Arranco-o com um pouco de dificuldade. Parece
incrivelmente pesado, mas a adrenalina me dá forças.

Golpeio as costas da coisa com toda a força que ainda
tinha, a pancada teve força suficiente para quebrar alguns ossos,
mas o som que acabo de ouvir é apenas um barulho oco.
— O que diabos é você?!
A mulher se vira para mim, não vejo ódio. Não vejo nada
além de presas e um olhar ameaçador, ela sai de cima de uma
Lisa inconsciente e avança sobre meu corpo, tão rápido que não
dá tempo de correr.
Ela fecha sua mão em minha garganta, perco o ar. Tento
arranhá-la, mas sua pele permanece intacta. Ela me suspende,
estou prestes a perder a consciência, tudo está escurecendo, dou
chutes a cegas e tento afrouxar a mão em volta do meu pescoço,
mas sua força não é humana.
Ouço a porta se abrir e finalmente o aperto afrouxa, sou
jogada na direção da maca, que cai sobre o corpo de Lisa no
chão e eu ao lado dela.
— Lisa... — Sussurro, meu corpo dói. — Lisa! — Tento
outra vez, mas ela está dormindo de olhos abertos.
Ela morreu?
Olho para cima e vejo o Dr. Kavanaugh com dois
seguranças e um enfermeiro. Eles tentam conter a mulher, estou

imóvel deitada sobre o sangue. Respiro fundo algumas vezes em
meio ao caos para ter certeza de que não morri.
— Fuja! — Um dos seguranças grita, mas meu corpo
dói.
O Dr. Kavanaugh vem até mim e me arrasta pelo chão
escorregadio até a porta. Me ajuda a levantar e me empurra no
corredor.
— Eu não sei que porra você fez, mas chame o elevador
e tente buscar ajuda. Vai fracassada! — Ele grita.
Não tenho tempo para me sentir ofendida, corro para o
elevador o mais depressa que consigo, ignorando as dores e o
medo. O medo é maior que tudo. Quando as portas se abrem é
como ver um santuário, entro e pressiono o botão do térreo, olho
para a sala onde eu estava segundos antes, enquanto as portas se
fecham, o Dr. Kavanaugh é pego por aquela coisa, ela está
banhada em sangue vindo na minha direção. Aperto o botão
mais vezes, a porta finalmente se fecha.
Os homens não tinham sido suficientes para conter
aquela coisa, mas eu tenho uma chance de fugir. Me encosto na
parede fria do elevador e ouço aquele som outra vez, a luz oscila
com os leves solavancos. No espelho vejo meu reflexo imundo:
um misto de desespero, suor e sangue. Ando de um lado para o

outro enquanto o elevador se aproxima do térreo, aperto o botão
mais vezes.
Quando ele finalmente para, as luzes se apagam e eu fico
imersa na escuridão.
A imagem de Lisa sendo atacada invade a minha mente e
só consigo pensar naquela coisa, a força incomum, de onde
aquilo veio? Do inferno? Começo a gritar por ajuda, mas
ninguém me ouve, quem ouviria?
É quando ouço um plim, as luzes acendem e as portas se
abrem, mas a escuridão agora está do outro lado! Não sei se
devo sair ou não e, antes que eu decida, a mulher inexpressiva
está de pé, olhando para mim.
Triste Fim.

A Vela
Jeff London
Meu avô sempre nos contou coisas sobre os seus insólitos
dias na fazenda da jaqueira, perto de Itaúna de Minas, às margens
do rio Paraopeba. Nunca duvidei dele, era um homem honesto,
sobretudo em suas palavras, e mesmo eu, algumas vezes, naqueles
dias, havia presenciado uma ou duas coisas estranhas na mesma
fazenda. Um dia, por exemplo, numa noite de sábado, antes da
páscoa, quando muita gente da família estava reunida no curral
debulhando milho, uma luz, que até hoje ninguém sabe de onde
saiu, subiu por detrás das mangueiras e colocou todo mundo pra
correr, inclusive a minha tia-avó já na casa dos seus noventa e seis
anos! Era uma luz grande e intensa, do tamanho de um carro, e
semelhante à luz de solda, só que era fria e silenciosa, mas isso não
impediu que as doze testemunhas oculares debandassem a passo
de avestruz, através do descampado até a casa da fazenda. Isso não
foi assunto apenas nos dias que se seguiram, mas hoje, onze anos
depois, ainda falamos entusiasmadamente disso, embora as
meninas da casa não gostem muito de se lembrarem daquele dia.
Também, numa certa oportunidade, acordei com os
cachorros latindo perto do beiral da porta, debaixo do varandão da
casa. Não era um latido comum de cachorro que acorda de

madrugada sem nada o que fazer, que não seja acordar seus donos
exaustos. Eram latidos tensos, quase chorados, não de dois ou três,
mas dos seis cachorros da fazenda, todos ao mesmo tempo!
Estávamos apenas em três na fazenda, eu e mais dois primos,
passando o final de semana, e aprontando as coisas pro feriadão
seguinte, onde toda a família iria se encontrar de novo. Desses três
cidadãos respeitáveis e proativos, apenas um não era cagão o
suficiente para ficar deitado com o travesseiro na cabeça, ouvindo
os cachorros latirem até o dia amanhecer. Eu! Desta feita, fui lá ver
o que estava acontecendo. Claro que, apenas abri o janelão de
madeira do lado da porta, e dei aquela espiada matreira, como que
rezando para não ver nada que abaixasse a minha pressão. O que
não foi a minha surpresa, quando vi uma figura escura e
encapuzada, a meter a chicotada na cachorrada! O chicote estalava
e cantava no ar que era uma beleza! E a cada estalada os cabelos da
minha nuca arrepiavam e as minhas pernas esfriavam como se
estivessem congeladas. Esse dia eu só não chorei de medo, porque,
se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu teria ido às lágrimas
de tanto pavor! Lembrei-me do velho e suas histórias, e dei graças
a Deus de não ter duvidado dele.
Mas ali, bem na minha frente, um homem de dois metros de
altura – ou seja lá o que fosse aquilo – castigava os cães sem dó.
Fosse pelo que fosse, o chicote comia. Eu adorava os cachorros,
mas que eles me perdoassem, eu não iria sair lá fora agora para
protegê-los. Ainda mais depois que aquele vulto esquisito virou-se

de costas pra mim e saiu andando em direção ao pé de manga. E a
cada passo que aquilo dava, maior ele ficava, até que, por Deus,
aquilo ficou do tamanho da árvore, e ela tinha lá os seus sete
metros! Aquele dia os meus primos não dormiram, eu não deixei!
E por nove anos eu fiquei sem ir naquela fazenda.
Mas é impressionante como as coisas passam. O tempo
apaga tudo. E às vezes, eu me pegava pensado se tudo aquilo não
tinha sido obra da minha imaginação. Acho que no fundo, era para
o bem da minha sanidade, já tão questionada nos dias atuais. Até
para a bola de luz eu encontrei explicação no meu subconsciente:
Era o trem de minério que virava na serra! Embora isso jamais
tenha se repetido de novo, e até hoje, toda a vez que o trem vira na
serra, a sua luz não passa de um pequeno vagalume morto.
Bem, mas são assim as coisas. E, talvez eu estivesse
predestinado a viver o que vivi, isso porque num belo dia, a minha
tia veio ter na minha porta, fazendo-me um convite:
— Meu “fi” ¹ , vai dormir lá na fazenda pra tia amanhã!
— A senhora tá doida?! Cadê o seu Jão²? — Jão era o
caseiro da fazenda.
— Foi na casa duns parente dele ai. Acho que num velório.
— Sem chance tia, vou dormir lá não! Nem acompanhado
eu fico lá, quanto mais sozinho!
— Vô chamar o Toco pra ir cocê, uai. É só um dia, no
sábado de manhã nóis vai tá tudo lá!
— Vou não!

— Ué, me disseram que ocê não tinha medo mais!
— Tenho medo não, só não gosto de ficar lá...
— Hum, sei... Que pena, você gostava tanto de lá quando
era pequeno.
— Eu ainda gosto!
— Gosta nada! Nunca mais voltou lá.
— Voltei sim!
— Quando?!
— Ah... Não sei! Mas voltei.
— Como eu vou deixar a fazenda pra você quando eu
morrer? Se sei que agora não gosta mais dela, e nem faz as
vontades da tia.
Ela amolecera o meu coração...
— Então eu vou! Mas o Toco vai né?
— Vai, eu num já falei!
— Manda ele passar aqui e me pegar então, vamos no carro
dele.
— Tá bom! Mas aqui, o Seu Jão vai sair às três horas da
tarde, vocês tem de estar lá pelo menos às sete, antes de escurecer,
se não vai ficar tudo sozinho lá, heim!
— Beleza!
E assim ficou combinado! Eu passaria apenas uma noite lá,
de sexta pra sábado, e garantiria a fazenda como herança, segundo
titia...
Fosse como fosse, o imprestável do meu primo Toco ia

também, e uma noite não mata ninguém.
E então, o miserável me liga, dizendo que vai namorar
primeiro, e depois ir pra fazenda!
— Se vira véi, cê num é quadrado! Pega o seu carro e vai!
Hoje é sexta-feira, eu tenho de namorar, foi ocê que falou pra tia
que ia.
— Ô imundice, que hora que você vai estar lá? — perguntei.
— Vô quebrar o seu galho, e lá pras nove eu chego lá!
Nove horas é foda, pensei comigo, né. Mas se eu falasse isso
pro Toco ele ia mudar de ideia e falar que iria chegar às onze.
Então deixei como estava.
Resolvi vestir a calça de homem, e me portar como tal, e não
como um pé de alface, como diz minha tia, e colocar o pé na
estrada. Já eram cinco da tarde, e eu tinha de honrar o meu
compromisso.
Já não bastasse a fazenda em si, a estrada que levava pra lá
era algo, no mínimo, assombrosa. Itaúna nunca foi uma cidade
grande e movimentada, sobretudo naquela época. Com carro você
cruzava a cidade em dez minutos, e logo depois, só serras e
fazendas cujas casinhas perdem-se mata adentro. Uma pedreira
abandonada miserável ficava na beira da estrada, e aquilo me dava
calafrios. Ela tinha devorado metade de uma montanha, e coloria
as estradas em volta de branco, por causa do pó de mármore.
Aquilo, misturado à solidão da mata, dava uma impressão de outro
mundo, além de um calafrio no fim da espinha. Quando

andávamos de bicicleta, raramente passávamos por ali, as máquinas
velhas e tratores abandonados deixava um sentimento ruim no ar.
Mas de carro, eu não tinha alternativa.
Finalmente eu cheguei. Ainda era dia, e o boi mugiu lá longe,
meio que me saudando. Para todo o lado que eu olhava era só
colina, árvores ou cerca. Civilização, se é que existe uma, ficou lá
longe. E lá estava a casa. Uma casa típica de fazenda antiga. Toda
de madeira, janelões por todos os lados, e uma enorme varanda
cercando tudo. Ela me dava calafrios, a roça inteira me dava
calafrios, e ver o sol descendo amarelado atrás da serra, anunciado
a noite, doía fundo em meu coração medroso.
Entrei pela porta dos fundos, claro. Evitando a porta onde
outrora eu vira a sombra. Liguei todas as luzes, lamparinas e
equipamentos eletrônicos disponíveis, inclusive o som do carro, e
ali fiquei, esperando a peste do meu primo, que a esta hora
possivelmente estava no “bem-bão”, como dizem os mineiros.
Eu ia ficar sentado lá fora até ele chegar, mas a noite foi
caindo, e o lugar escureceu de tal maneira, que ficar lá fora era bem
pior. Depois de dez metros não se enxergava nada, e ficar nessa
situação é dar margem para que a imaginação comece a brincar
com você. E eu não queria imaginar coisas no escuro, numa terra
onde ainda se acredita em lobisomens.
Um frio bateu, e a neblina veio com ele, e aquele lugar
começou a ficar lúgubre e com um feitio de coisa estranha difícil
de descrever! Claro que a minha imaginação e o meu medo

começaram a trabalhar contra mim. Mas eu realmente estava
apavorado, o lugar tinha ficado esquisito demais. Eu sei que a
neblina costuma baixar na serra, mas ali, no meio daquilo tudo, e
sozinho, e depois das coisas que eu já tinha presenciado, era de
horrorizar. Eu estava tremendo, e não sabia se era de medo ou de
frio! Lembrei-me do Salsicha quando pula no colo do Scoob-Doo,
eu estava a ponto de fazer a mesma coisa. Mas pra isso eu teria de
ir no canil, lá perto do curral, perto de onde vimos a luz naquela
vez. E lá sozinho eu não iria não! Conclusão: estava num mato sem
cachorro!
Quando deu às 21:46, eu já estava sem esperança de que o
Toco viesse. Comecei a desligar os aparelhos de som e deixei só a
televisão ligada. Fechei as portas e as janelas, por que do jeito que
estava era pior. Fui então fazer café, porque o meu consolo era
saber que eu poderia comer quantos biscoitos da fazenda eu
quisesse junto a um café bem quentinho.
Tudo na casa era antigo, acender o fogão era uma arte há
muito esquecida, e por pouco não tive de usar gravetos. E o
barulho que o infeliz fazia, por uma mísera réstia de fogo, não
fazia justiça e quase não valia a pena. Ficar em pé na cozinha não
melhorava em nada a minha situação. A casa era enorme, e lá da
cozinha se via todo o saguão e a sala, além de duas portas dos
quartos e a copa. O teto era alto, sem forro, aumentando a
sensação de ambiente amplo e desprotegido.
Ali de pé, tive a nítida impressão de um gato saltando do

sofá até a mesinha de centro! Um pequeno enfeite que estava sobre
a mesa balançou, ecoando um suave som de mensageiro do vento.
Estava bastante escuro, e eu só via bem precariamente uma ponta
do sofá, a mesa de centro mergulhada na penumbra, e uma parte
da porta do quarto no fundo. Só tinha um maldito detalhe que não
saia da minha cabeça, e a deixava fervendo tanto quanto a água do
café sobre o fogão, que aliás, já estava quase secando. Não tinha
nenhum gato na fazenda! Na verdade, a minha família é conhecida
por amar cães, e detestar gatos! Este fato só não me deixou mais
encucado, porque o telhado da fazenda é antigo e cheio de falhas,
o que daria tranquilamente para passar um gato, e com folga.
Coei o café e fui ter na sala para ver se via o infeliz do gato.
A única coisa que vi foi o enfeite que ainda balançava e fazia
barulho, como se um vento constante soprasse sobre ele. Aquilo
arrepiou os cabelos do meu braço, e resolvi acender a luz da sala.
Mas o interruptor ficava longe, ficava depois do sofá, na parede do
outro lado, e de frente para o corredor mais amplo da casa. Pão
duragem do meu tio, que queria que a luz da sala iluminasse
também o corredor e a copa. Mas acender a luz era uma ideia
brilhante, já que eu estava angustiado com aquela meia penumbra
cobrindo os móveis.
Pulei o sofá sem deixar o café cair, e já dei de cara com o
acendedor. E o que vi nessa hora vou guardar pelo resto da minha
vida, e vou contar para todos os meus sobrinhos e netos, até o
meu último suspiro, embora eu saiba que rirão de mim pelas

costas. Mas eis que no final do corredor, passando de um quarto
para o outro, uma maldita vela cruzou devagarinho, flutuando a
meia altura. Ela oscilava como se estivesse pendurada num elástico,
e girava devagar em torno de si mesma. Parecia também que
pequenas faíscas azuis se desprendiam dela. Essa visão não deve
ter durado mais de sete segundos... Mas pra mim, durou uma
eternidade.
Eu fiquei parado no mesmo lugar muito tempo depois disso,
olhando para um lado e para o outro, tentando correr e sair dali,
mas eu não conseguia me mover! Embora eu já tivesse chegado
naquela casa com medo, fui pego de surpresa, pois eu não esperava
ver o que eu vi! Uma manifestação tão concreta de assombração na
minha frente! Era óbvio demais pra eu negar, e eu até sentia aquele
famigerado e característico cheiro de vela vindo do corredor.
O quarto estava ali na minha frente, e a luz bruxuleante da
vela que entrou lá dentro, lançava sombras dançantes na parede do
corredor. Quando recuperei as forças de novo saltei como um
touro pela janela e fui ter no descampado lá de fora, eu a lua e as
estrelas!
A única coisa que eu me lembrava de pensar o tempo inteiro
era: Por Deus, como isso foi acontecer comigo?! Enquanto isso,
aqui fora, eu não via nada concretamente, mas percebia com o
canto do olho uma multidão de sombras que pareciam correr em
alta velocidade atrás de mim! Eu só sentia que não tinha para onde
correr, e desejei desmaiar, ou mesmo morrer, naquela hora, para

me poupar daquele momento, mas nada disso aconteceu.
Ali fora, eu tinha uma sensação de vulnerabilidade que
oprimia. Parecia a mim que a qualquer momento, alguma coisa
muito grave iria acontecer comigo lá fora, e a casa era o único
abrigo seguro. Lá tinha tetos e paredes a minha volta, e não aquele
céu amplo e desolador que parecia querer me devorar a qualquer
momento.
Eu entrei meio furioso - talvez uma forma de disfarçar o
pavor - e fui direto pro quarto da vela. Eu tinha comigo que iria
entrar lá e quebrar o que eu visse pela frente. Era uma sensação de
indignação. E eu pensava que a única coisa que justificava a minha
entrada naquele quarto, era se fosse para eu quebra-lo todo!
Eu entrei no quarto armado com um pedaço de moirão de
cerca tão grande, que dava para cercar a fazenda do Lapinha. Ele
era um fazendeiro rico da região, cuja fazenda era do tamanho da
cidade contigua. Hoje, eu não sei o que eu pretendia fazer com
aquele pedaço de pau, mas na hora, pareceu-me útil.
Esperei encontrar o diabo dentro daquele quarto. Mas nada
poderia ter sido pior do que o que eu encontrei. A vela acesa sobre
a pequena cômoda da cama. Lá, paradinha... Acesa. Só ela e eu.
Isso pra mim foi tão perturbador, que hoje eu entendo porquê. Se
eu tivesse encontrado o diabo, ou coisa parecida, tudo teria
terminado. Ele teria acabado comigo e posto fim em tudo. Ou
então, eu desmaiaria e acordaria sabendo que tudo havia sido obra
da minha cabeça, uma alucinação terrível, mas ainda assim, uma

alucinação. Mas aquela vela ali, acesa, parada e queimando por
sobre a mesinha, era de uma realidade tão simples e absurda, que
eu comecei a chorar, enquanto pensava comigo quem teria
acendido aquela maldita coisa.
— Chora não!
Uma voz falou comigo, vinda de cima do teto!
— Toco, é você que esta ai? — eu perguntei, mais num ato
defensivo, do que propriamente por crer que fosse de alguma
forma o meu primo.
— Sou Manoel Benedito Alves.
Esse nome nunca mais saiu da minha cabeça, mais pela
forma seca com que fora dito, do que propriamente pelo pavor
que me causara ouvi-lo.
— O que quer?!
— Que me ilumine.
— Por que me assombra? Não vê que está me fazendo mal?
Que Deus te castigue pra sempre, seu maldito!
— Não me amaldiçoe mais! Me ajuda!
— Não posso fazer nada!
— Faça e eu vou embora!
— Onde você está? Não posso vê-lo.
— Quer me ver?
— Não! Vá embora!
— Você tem de me ajudar, ou vou ficar aqui pela noite afora.
— O que eu tenho de fazer pra você desaparecer daqui,

inferno?!
— Eu tenho de me manifestar no seu mundo, posso?
— Quem sou eu pra deixar?
— Diga apenas que pode, e estará bom...
— Eu não quero ver você!
— Mas você tem de ver!
— Manifeste no mundo então, oras! — gritei de aflição!
Então, uma perna, com uma bota pesada caiu do teto no
meio do chão do quarto!
Depois, despencou o que me parecia um ombro, e antes que
pudesse reagir, foi caindo pedaços de um corpo negro, vestido
com uma manta grossa de couro igualmente negra, até que, por
ultimo, caiu a cabeça!
Aquilo ficou amontoado no chão do quarto, como um
apinhado de roupa suja, até que a voz falou:
— Aproxime a vela.
Peguei a maldita vela, porque naquela altura eu já não tinha
mais escolhas, e quanto mais rápido eu fizesse, mais rápido
acabava.
Quando iluminei um pouco o chão com aquela vela, o corpo
se levantou inteiro na minha frente! Era um homem negro, com
um semblante amigável, mas escondido um pouco debaixo de um
capuz estranho que trazia sobre a cabeça. Ele, ou aquilo, pegou a
vela da minha mão e fez um gesto com a mão para segui-lo. Dali
em diante, não ouvi mais a voz dele, e acho que ele não conseguia

mais falar.
Seguimos pelo corredor pra fora da casa, ele se arrastando
com dificuldades, e eu com medo de uma ou outra parte do corpo
daquela criatura cair de novo na minha frente! A vela na mão dele
parecia ter mais força, e feito uma procissão de almas,
atravessamos da casa até o depósito velho, que ficava atrás de um
armazém de moer arroz que o meu avô tinha.
O depósito não ficava trancado, só tinha tranqueira lá
dentro. Quando entrei, essa assombração deslizou até uma parte
do chão que era de madeira, e em cima disso ele derreteu-se como
uma vela. No escuro não deu pra perceber direito, mas eu tenho
certeza de que o vi se desmanchar, como um amontoado de cera
quente.
Eu não fiquei ali dentro! Voltei pra dentro da casa, e eu
estava tão apavorado, que a assombração poderia tocar a Cavalgada
das Valquírias na minha cabeça a madrugada inteira, que eu não
arredaria o pé dali!
Pelo resto da noite, e madrugada afora, eu vi faces estranhas
a rondar pela casa. Primeiro rostos estáticos, parados ao lado do
guarda roupa ou do armário da cozinha. Rostos sem expressão, de
um olhar parado, como máscaras. Conforme a madrugada ia se
prolongando, alguns rostos começaram a aparecer, saídos de
dentro dos quartos e do banheiro. Eram faces de mulheres e
homens, a maioria velhos e cansados. Eles vinham flutuando,
erráticos, subiam até o teto, atravessavam coisas, e então, num

movimento semelhante ao de folhas secas, desciam até
desaparecerem nos meus pés.
Eu fiquei vendo isso, sentando até o dia amanhecer, no sofá
da sala. E eu não tive uma trégua de sequer um minuto, das 23
horas até às seis da manhã, que foi quando o sol apareceu e eu fui
lá pra fora. Até hoje tenho colapsos nervosos, e volta e meia sonho
com aquele dia.
Bem, esta é a história. Não ligo se não acreditarem. Eu
mesmo não acredito em muitas coisas que me contam. Entendo
que certas coisas são absurdas demais para que mereçam crédito.
Tenho gosto de contar histórias sim, sobretudo de fantasmas. Mas
não é precisos ser um psicólogo para saber que tudo isso é devido
a essas coisas que vivi, e outras que ainda ando vivendo. Não é
necessário dizer que o meu primo não compareceu, preferiu ficar
com a namorada, nem sei se o culpo. Mas também, é quase
desnecessário dizer que há mais ou menos quatro anos não nos
falamos, excetos eventuais “ois” e “como vai”, nas raras vezes em
que nos encontramos. Também desenvolvi um medo patológico
por velas. É difícil pra mim até mesmo escrever essa palavra, e
escrever essa história foi um esforço descomunal, só feito por ter
sido para uma ocasião especialíssima.
Quanto ao mistério que cercou a aparição que me
assombrou, não posso contá-lo na integra aqui. Envolve um pouco
de segredo de família, e de vergonha contumaz. Mas devo dizer

que foi em grande parte resolvido por mim e alguns parentes
meus, quando vasculhamos o velho depósito naquele mesmo dia.
Senão, eu penso que ainda estaria sendo assombrado por aquele
espírito. Que ele descanse em paz...
Como uma última observação, que sinto no dever de
reportar, para o bem da história, porque eu não sei o que andam
contando por ai. Mas, saibam que num passado não muito distante,
a gordura humana era usada para se fazer cera. Fazendeiros
gostavam de usar corpos de escravos e pessoas indigentes, muitas
vezes já enterrados, para produzir produtos à base de cera, para
lubrificarem moendas, moinhos e produzir outros tipos de
produtos. Espero que não se faça isso ainda hoje, apesar de que,
daqui se pode esperar tudo.
1 – Em Minas Gerais, o mesmo que filho.
2 – Em Minas Gerais, contração do nome próprio João.

A Experiência
César Costa
Douglas abriu os olhos repentinamente. Um estranho
barulho o acordara de seu torpor. Estava escuro. O rapaz sentiu
alguma coisa raspando em suas pernas. Sentiu também algo
pegajoso em seu corpo. Encolheu-se. Alguma coisa o impedia de
levantar-se. Percebeu que estava com os pés amarrados, mas suas
mãos estavam livres. Piscava tentando forçar a vista a enxergar algo
que talvez nem estivesse lá. Não se recordava de nada. Não sabia
como havia chegado até ali.
Um suave rangido se fez ouvir no local. Como num passe de
mágica, uma luz tênue iluminou o ambiente de modo precário. O
breu ainda reinava. Douglas suava frio. Seu temor aumentava à
medida que ele ia despertando mais e dando-se conta da sua
horrível condição. Ele ouviu outros barulhos, como se fossem
latões rolando por escadas e correntes sendo arrastadas. Sentindo
muitas dores, finalmente se sentou e começou a tentar desamarrar
seus pés. A cabeça girava e a adrenalina começava a ser despejada
pelo corpo.
Um vento frio o atingiu. Douglas tremeu e se encolheu. Já
havia terminado de soltar as cordas que amarravam os pés, mas
ainda não se sentia bem o suficiente para levantar. A cabeça não

parava de latejar. Ao longe podia ouvir o ruído de máquinas
trabalhando, escutava também o eco de um gotejar constante.
Alisando os tornozelos, tentou levantar-se, quando um vulto
passou por ele em alta velocidade. Douglas sentiu um arrepio e
atirou-se ao chão, agora tremendo de medo e não mais de frio.
A dor de cabeça aumentava e beirava o insuportável, parecia
que estavam lhe abrindo o crânio com uma marreta. O jovem, com
muito esforço, tornou a se levantar, dessa vez conseguindo ficar
em pé. Sentiu tudo girar e foi cambaleante até conseguir se escorar
em alguma coisa. Uma forte luz foi acesa. Seus olhos foram
cegados por alguns instantes, a cabeça explodiu ainda mais, um
zunido alto lhe atormentava. Quando começou a se acostumar
com a claridade, as luzes foram novamente apagadas e ele ficou na
mais completa escuridão.
Douglas procurou ficar quieto, mas começou a se
desesperar. Ele esperou. O zunido desapareceu. Ganhando um
pouco de coragem, saiu rodopiando, sem direção certa. Estendeu
os braços procurando algo em que tocar. Quem sabe encontrasse
uma porta, uma saída. O jovem começou a ouvir ruídos
novamente, vozes gritavam em sua cabeça. A dor. A insuportável
dor. As luzes acenderam-se mais uma vez, brancas e cegantes. O
choque da claridade mais uma vez o deixou desnorteado. Ouvia
um barulho como se fosse uma serra elétrica trabalhando. As luzes
tornaram a se apagar.
— O que querem de mim? –– gritou o rapaz

desesperadamente, no momento em que as luzes tornaram a ser
apagadas. –– Quem está aí? –– ele continuou.
De repente o barulho de uma porta de aço sendo aberta
com toda a força, chocando-se com a parede foi ouvido. Douglas
se abaixou com medo de ser atingido por algo. As luzes fracas
novamente invadiram o lugar. Ele podia enxergar com alguma
dificuldade e começou a ouvir passos que pareciam vir da direção
de onde ecoara o barulho da porta. O homem se abaixou
procurando desesperadamente por algo no chão com o que
pudesse se defender. Encontrou uma espécie de cano e começou a
sacudi-lo em frente a seu corpo. Sentiu alguma coisa em sua mão
esquerda, era um tipo de inseto pegajoso. Com o susto, Douglas
soltou o cano que bateu no chão fazendo barulho e abafando o
som dos passos.
–– Por favor, seja lá quem for que estiver fazendo isso! Eu
pago o preço que for, deixe-me em paz, por favor, por favor. ––
gritou o rapaz.
Sua única resposta foi o silêncio, até mesmo os passos que
escutara haviam cessado, apenas o gotejar distante produzia um
tímido som. Ele começou a ter alucinações. As imagens vinham a
mil em sua cabeça e o cérebro lhe doía ainda mais. Imagens dele
preso em uma espécie de camburão, com estranhos homens
espetando-lhe agulhas e fazendo pequenas incisões em todo seu
corpo. “Teria ele sido vítima de extraterrestres?” pensou. Douglas
começou a dirigir-se para a porta. Pelo barulho que havia feito

quando foi aberta, ele podia ter noção da direção em que estaria.
Enquanto andava, tinha a impressão de estar caminhando
sobre algo viscoso, uma espécie de lavagem de porco. Tentou
respirar fundo através do nariz meio entupido e percebeu que o
local estava com um cheiro insuportável. As narinas começavam a
desentupir com o odor podre que as invadia. O corpo todo
formigava, sentiu que alguma agulha estava enfiada em seu braço
com uma mangueirinha saindo dela. Puxou a mangueira e
começou a sentir o sangue quente escorrendo pelo braço. Fez
pressão para estancar o ferimento e continuou dirigindo-se para a
porta onde imaginava ser a saída.
Quando começava a ganhar alguma confiança de que
chegaria ao local do ruído, Douglas tropeçou no primeiro degrau
de uma escada e caiu batendo o rosto e quebrando o nariz. O
sangue agora lhe escorria pela face quando sentiu algo pulando em
cima de si. O rapaz atirou-se para o lado protegendo-se. Percebeu
que era algum tipo de cachorro que o estava lambendo. Ele
empurrou o animal e, com muito custo, subiu a escada. Ao chegar
perto da porta, encontrou um interruptor e o acendeu.
A forte luz branca incandescente iluminou o local. Após a
cegueira momentânea passar mais uma vez ele pôde vislumbrar um
amplo salão com paredes sólidas e sem janelas. Ao olhar para
baixo, Douglas vomitou e o vômito misturou-se com o sangue que
escorria no seu nariz. No chão onde estivera, havia centenas de
corpos de porcos, com suas vísceras espalhadas pelo chão. Cabeças

e partes dos suínos estavam penduradas em ganchos presos ao
teto. A cena era de embrulhar o estômago e Douglas vomitou mais
uma vez.
Escorando-se nas paredes como pôde, ele começou a se
arrastar por um longo corredor. Havia deixado a fétida sala para
trás com o cachorro que começara a comer os restos de porco
podre espalhados pelo chão. O jovem respirava pela boca, pois
respirar com o nariz sangrando tornara-se impossível. Seguia pelo
corredor da melhor forma que podia, sempre olhando para trás
para ver se alguém o seguia. Chegou ao fim do lugar onde havia
duas portas. Tentou abrir a porta da direita, mas ela estava
trancada. Voltou-se para a porta da esquerda e conseguiu abri-la.
Viu-se em outra sala, cheia de materiais de construção e
ferramentas. Ele deu um passo para dentro do ambiente e,
repentinamente, um brutamontes que estava encostado na parede
avançou em sua direção com um enorme machado nas mãos.
Douglas atirou-se ao chão e escapou do golpe por um triz.
Rolou escapando dos golpes de machado desferidos violentamente
pelo enorme homem. O rapaz rolou até cair de uma plataforma de
uns dois metros chocando-se violentamente contra o solo e
sentindo suas costelas trincarem. O homem com o machado pulou
atrás dele atacando furiosamente e Douglas continuava se
desviando da melhor maneira que podia.
–– Por favor, pare com isso! O que está acontecendo aqui?
Você está me confundindo com alguém! –– gritava desesperado.

No entanto o enorme homem continuava avançando,
ignorando seus apelos, como se não o compreendesse. Quando o
assassino ergueu seu machado para desferir o que parecia ser o
golpe final no jovem, um cachorro apareceu correndo e lançou-se
sobre ele mordendo seu o braço esquerdo. O homem se debateu
tentando livrar-se do animal e Douglas aproveitou para arrastar-se
para longe dali. Uma fraca luz provinha do corredor e o rapaz
pôde ver que do lado direito daquele cômodo havia uma janela.
Ele pegou no chão o que parecia ser um bloco de cimento e o
atirou com toda a força que pôde reunir contra o vidro. Foi um
barulho horrível, o bloco atravessou o vidro que se partiu em
milhares de pedaços. Douglas, que estava descalço, cortou as solas
dos pés enquanto caminhava com muita dificuldade para a saída.
Acabou cortando também seus braços e pernas nos
estilhaços ao se erguer tentando pular para fora daquele lugar. Ele
ainda deu uma última olhada para trás e viu, o que na verdade era
um lobo, rasgando o pescoço do homem que tentara matá-lo com
o machado e devorando-o vivo. O homem gritava, e seus gritos
eram horripilantes. O rapaz tremeu e partiu dali o mais
rapidamente que pôde.
Douglas começou a correr através do pátio do que parecia
ser alguma fábrica abandonada. Ao longe continuava escutando o
barulho de serras e metais. Alguém estava construindo algo, mas
ele não queria saber o quê. Tudo o que podia pensar era em sair
dali o quanto antes. Andou o mais rápido que pôde, apesar dos

ferimentos nos pés, e se escondeu atrás de um antigo latão de lixo.
Estava exausto, não tinha mais forças para prosseguir. Na
esperança de não ser encontrado, resolveu ficar ali encolhido até
que conseguisse prosseguir, ou até que o dia clareasse e ele pudesse
saber para onde estava se dirigindo.
Porém, seu descanso durou pouco tempo. Ele acreditava
haver se livrado do problema maior quando o lobo matou o
homem com o machado, mas repentinamente um sujeito alto e
magro surgiu gritando no meio do pátio, correndo com uma faca
na mão em direção ao jovem escondido que não soube o que fazer
e permaneceu parado. Assim que o alcançou, o homem tentou
esfaqueá-lo no peito, mas Douglas se atirou atrás do latão fugindo
do golpe fatal. O homem novamente investiu sobre o jovem que
bloqueou o ataque com muito custo. A lâmina acabou por lacerar a
carne do seu braço esquerdo que ardeu ainda mais do que o
restante de seu corpo machucado.
A faca ficou presa em seu braço e o homem que lhe atacava
se desesperou. Douglas já não possuía forças para reagir e estava
prestes a desmaiar. Sentia-se em um hospício, em meio ao sonho
mais insano que pudera imaginar. Com um grito de dor, puxou a
faca de seu braço e a enfiou no pescoço de seu inimigo. O homem
começou a sufocar com seu próprio sangue, até que finalmente
caiu sobre o corpo de Douglas que, totalmente sem forças,
desmaiou.
Quando o rapaz finalmente recobrou sua consciência, estava

novamente preso em uma sala, com ganchos enfiados por todo seu
corpo, preso a grossas correntes. A dor era tanta, que seu corpo já
estava anestesiado e ele mal a sentia, caso contrário já estaria
morto. Seus olhos estavam arregalados e ele não conseguia fechálos, sentia-os secos e dormentes e a ânsia por piscar era
indescritível.
Um homem, com um jaleco branco e máscara entrou no
ambiente. Douglas era obrigado a olhá-lo fixamente, ainda que não
quisesse. Ele desejou morrer, era melhor do que estar ali passando
por tudo aquilo, ainda mais sem entender o que acontecia. O
homem aproximou-se de sua vítima e injetou um líquido amarelo
em seu braço.
O jovem tentou lembrar-se do que havia acontecido para
que se encontrasse naquela situação. Forçou o cérebro, por mais
que a cabeça lhe doesse. Aos poucos algumas imagens começaram
a se formar em sua mente. Começou a ter alucinações e visões.
Viu-se vestido em uma farda do exército, com um fuzil nas mãos.
Estava em uma guerra, cercado por inimigos que atacavam
impiedosamente.
Seu batalhão começou a recuar e Douglas foi deixado para
trás com outros combatentes que morriam aos montes ao seu
redor. Era uma visão aterradora. Uma rajada de metralhadora
rasgou um de seus companheiros ao meio. Suas vísceras se
espalharam pelo terreno. Douglas jogou-se ao chão enquanto o
inimigo se aproximava impiedosamente.

Repentinamente ele recobrou a consciência e percebeu que
estava ainda preso através de ganchos naquela sala. O homem de
jaleco colhia amostras de sangue e espetava-lhe com uma espécie
de agulha comprida, como se estivesse coletando amostras de seus
tecidos para uma biopsia. Tudo parecia ser um sonho maldito, mas
a dor que sentia era real demais para estar sonhando.
Outro sujeito entrou na sala e apertou um botão que fez
uma pequena máquina funcionar e as correntes que prendiam
Douglas cederam. Os ganchos que esticavam sua pele e carne
ficaram menos retesados e ele relaxou por um instante. Os dois
homens conversavam, mas Douglas não conseguia ouvir nem uma
palavra do que diziam.
–– Tirem-me daqui, por favor, deixem-me ir embora! –– ele
suplicou.
Os homens continuaram indiferentes, como se não
escutassem aos seus apelos desesperados. Simplesmente olhavam
para ele e faziam anotações em uma prancheta. Douglas suava frio,
tinha várias partes do corpo fraturadas e perfuradas devido à
tentativa frustrada de fuga e agora àqueles ganchos. Um dos
homens aproximou-se e abriu ainda mais uma de suas pálpebras,
prendendo-a com uma espécie de clipe. Ele enfiou a mão no bolso
do jaleco e de lá tirou uma seringa com agulha bem fina que
começou a aproximar lentamente do olho que estava aberto
forçosamente. Douglas se desesperou e começou a gritar:
–– Não! Não faça isso, por favor! Você irá me cegar! Não

faça isso seu maldito!
–– Shhhhh. –– fez o homem, e pela primeira vez desde que
acordara naquele lugar maldito, alguém fez algum tipo de
comunicação com Douglas.
–– Por favor, estou lhe implorando. Eu te dou tudo o que eu
tenho, não é muito, mas te dou tudo, só não faça isso comigo, isso
é desumano!
Indiferente ao desespero do rapaz, o homem de jaleco
finalmente enfiou a agulha na íris de Douglas que começou a gritar
enlouquecidamente conforme a agulha penetrava mais e mais. O
homem retirou o objeto e o jovem ficou com a visão do olho
embaçada. Ele já nem queria mais ser solto, preferia mesmo
morrer.
Conformado com seu destino, o rapaz desistiu de lutar e
resolveu se entregar. Um grande homem entrou na sala, abaixou
uma alavanca e acionou uma máquina que desferiu fortes e
dolorosas descargas elétricas no corpo do rapaz. Ele tentou
lembrar-se de sua família, ou de alguém querido, mas não
conseguiu. Começou a chorar por sua solidão e seu destino
horríveis. Sentiu no corpo mais uma violenta descarga elétrica e
deu seu último suspiro. Douglas morreria sem entender o que
acontecia e sem saber o porque de estar ali.
***
–– Ele está morto! –– constatou um dos médicos.
–– Como é possível? É a primeira vez que isso acontece. ––

falou outro.
–– Temos que rever a fórmula, alguma coisa nós colocamos
demais. –– disse um terceiro médico.
–– Senhores, fui informado da situação! Quero um relatório
o mais rápido possível –– disse um homem fardado entrando no
recinto extremamente branco e limpo.
–– Sim Major, assim que possível enviaremos para o seu email. –– informou um enfermeiro auxiliar da equipe.
–– Mande com cópia para o General, ele está no meu pé por
causa disso! –– ordenou o oficial.
–– Sim senhor! O quanto antes! –– respondeu o enfermeiro.
Assim que o Major saiu, um dos médicos perguntou ao
anestesista:
–– Você tem certeza que ele estava sedado?
–– Certeza absoluta! Eu mesmo conferi a dosagem.
–– Ele esteve demasiadamente agitado durante os testes. ––
o homem respondeu.
–– Com certeza estava alucinando, e o que ele imaginou só o
diabo sabe, pois parece ter sido algo terrível! –– completou o
enfermeiro.
O corpo de Douglas foi colocado em um saco preto para
posteriormente ser enviado a um incinerador. Sua família nunca
soube que seu ente querido havia sequer sido resgatado pelo
exército.

Nenhuma

satisfação,

nenhuma

mensagem

de

condolências, e assim um bravo soldado acabou no limbo do

esquecimento.
Naquela noite o General abriu seu e-mail e encontrou o
relatório resumido da operação que dizia:
“Relatório 5764/2012
Item Experimental: ZetaMax Lote 133 Série 4-A Produção de
11/04/2012
Cobaia 36459 – Soldado Douglas
O soldado foi resgatado de prisão inimiga, após ser capturado no
combate da zona de guerra W, onde esteve prisioneiro por 143 (cento e
quarenta e três) dias. Depois de constatada situação traumática que o
impossibilitava de conviver socialmente, foi enviado para esta unidade de modo
que a droga ZetaMax fosse testada.
No início das experiências, o paciente apresentou grande agitação e
estranha noção e percepção de ambiente. Diferentemente dos outros, a cobaia
36459 apresentou sonhos e/ou alucinações que puderam ser captadas ao longo
de todos os testes por meio de eletro-encefalogramas de controle.
Também, diferentemente de outras cobaias, o 36459 apresentou
descargas de adrenalina e movimentos musculares involuntários. De acordo
com a equipe responsável, tudo levava a crer que os tais sonhos e/ou
alucinações tratavam-se de pesadelos, os quais a cobaia acreditava tratar-se da
realidade.
A cobaia apresentou forte taquicardia e, por mais que a equipe tenha
tentado reanimá-la com o uso de desfibrilador, a mesma veio a óbito às 20h37
deste dia. Informamos que as medidas cabíveis foram providenciadas e que

testes com novas cobaias realizar-se-ão a partir da próxima quinzena.
Ressaltamos ainda que o soldado Douglas foi a primeira cobaia a vir a óbito
no exercício destas experiências, sendo que as demais vêm apresentando
resultados mais animadores conforme relação abaixo.
Óbito: 01
Coma: 5.621
Paralisia: 7.954
Derrame: 10.320
Demência: 10.467
Outros: 2.096
Sem mais para o momento, encerro este relatório sobre a experiência.”

Descida ao Inferno
K.H.A.O.S
O zumbido do inseto ecoa em minha cabeça ouço suas patas
batendo em meu crânio toda noite quando a insônia vem me
visitar com seu vestido negro e seu sorriso macabro ela anda pelo
teto de meu quarto olha fixamente para mim beija minha testa
como uma mãe cuidadosa dando boa noite para o filho diz ao
insone: '' tenha uma boa noite de desdém pela vida e de
alucinações masturbatórias'' disparo minhas palavras vãs contra a
existência vil dos homens meu canto de hálito pútrido gela a
espinha contorcida dos homens pois minha voz ecoa em seus
intestinos fétidos e contaminados ó vida bela que urina em minha
face deixando seu odor no meu sorriso sorriso negro de dentes
cinzas salivando o ódio de uma bela canção de amor.
...amor, tragédia entorpecedora das almas ópio do desejo
vício saboroso lambe nossos corações, lubrificando suas batidas
como numa vagina pulsante de desejos ardendo no peito
queimando as vísceras
Prazerosamente traz no corpo o calafrio mortal a beleza da
vida. Vida que te faz ter gases fétidos que te faz evacuar .... fezes,
que bela novidade me trazes hoje?
Notícias de meu interior? de quando vou morrer? ou do

quanto me suicido diariamente com uma alimentação digna de
vermes?
....começa a viagem....
''O viajante olha no espelho e vê uma porta aberta em seu
peito, ele resolve entrar ....'' Caminhando nesta manhã ensolarada
pelo Sol negro do desespero, observo os passos lentos e
cadavéricos de um idoso, uma cadela no cio, fezes de cão na rua,
um feto abandonado na lixeira, uma dona de casa lavando de
maneira suicida sua calçada, crianças brincando na igreja do padre
pedófilo, uma mãe gritando com sua filha pois já teme a juventude
e a feminilidade da filha ainda pequena, grita com medo, medo de
perder seu espaço, medo de ver sua filha ser mais desejada do que
ela mesma já fora, medo de se ver velha e desfigurada frente ao
corpo vivo e pulsante da filha. Vejo um pai espancando o filho
pois
Este é o único prazer que possui na vida, o prazer de
acreditar ser o dono do corpo de alguém, pois este já não possui a
si mesmo sinto um peso no corpo um inseto grudado em minhas
costas crescendo a cada dia, cada vez maior, tornando minhas
costas curvadas
''como se chamas inseto? quem és tu?''
''sou a sua vida, estou te consumindo aos poucos, me
alimentando de seu corpo, de seu sangue, de teu suor, de suas

lágrimas, de suas esperanças, de seus erros, de sua estupidez, de seu
rancor, de seu ódio, de suas paixões, de sua criatividade, de seu
amor, de seu sorriso, de você''
''vida, por que não me deixas caminhar sem o seu peso e sem
me desgastar?''
''não posso, eu te amo e te odeio, és meu vício, quero me
alimentar de você e de sua existência, quero te matar em cada
orgasmo que tens, quero lamber suas lágrimas doces de cada
momento de desespero, quero enfraquecer seu coração a cada
batida forte e pulsante, quero arrancar cada fio de cabelo seu para
fazer um belo casaco para usar em minhas orgias demoníacas,
quero ver sua pele se desgastar a cada dia, quero ver você perder
suas amizades, quero ver seu corpo curvar-se perante meu poder,
quero ver sua trágica velhice e gargalhar com seu odor de urina e
fezes.
Amo-te pois sou como você, me alimento de ti, não vivo
sem você e se morres, morro com você, sou sua mais íntima
amiga, te acompanharei até o fim, és minha diversão de cada dia,
admiro a sua existência tragicômica. Odeio-te pois me levará
contigo, morrerei com você, virarei adubo e alimento de vermes
junto de ti. Odeio-te pois vivo em ti''
....ouço vozes...
Olho para a igreja feita com pele de ovelhas, na esquina do

limbo florido entro em seu templo e vejo o altar, com velas feitas
de cera de ouvido humano, água benta com uma requintada
mistura de urina e lágrimas, no alto vejo o cadáver mais adorado
do mundo pendurado em seu instrumento de tortura e martírio,
apodrecendo, o símbolo de adoração do rebanho que vibra em
orgasmos dominicais ao ouvirem as frases sem sentido serem
cuspidas pelo apóstolo, pelo sacerdote que não lavou seu pênis
após ter se masturbado e com as mãos sujas de sêmen, entrega as
hóstias aos fiéis que vibram no recinto.
Todos sorrindo ao se esquecerem por um instante de seus
insetos pessoais sugando suas seivas em suas costas, e o padre
senta em seu glorioso trono de fezes enquanto as bestas
hipnotizadas gritam ''aleluia, glória'' e ainda se chamam de irmãos.
Tolos descendentes de Cain.
...ouço uma canção...
Uma figura dança freneticamente enquanto me equilibro no
muro, vestida em seus farrapos com seu cabelo sujo, olhos negros,
boca negra.
Sua dança é assustadora, louca, ensandecida, canta uma
canção assombrosa, a canção que frequenta os piores pesadelos
humanos, sua língua é de víbora, suas palavras saem ao avesso, seu
rosto apodrecido, dançando uma dança infernal jamais vista suas
costas se contorcem, seu corpo gira ao inverso, suas mãos se

transformam em patas, suas pernas se contorcem sua cabeça gira
para todos os lados arrebentando sua coluna, enquanto outra
figura mascarada com cabeça de garfo toca o violino com cordas
feitas de veias ensanguentadas, uma canção delirante que faz a
criatura dançar freneticamente
''quem és tu figura ensandecida? por que danças?''
''sou a sua loucura, e aquele ao violino é seu medo, a música
que ouves é o seu requiem''
''o que querem de mim?''
''tu és o viajante, tu quem descestes ao teu inferno, tu vieste
nos perturbar... o que queres aqui viajante?''
''quero conhecê-lo, é o meu inferno, vives em mim, sinto-o
queimar em minhas entranhas e não o conheço''
''seja bem vindo viajante, só não se perca dentro de ti, é um
caminho sem volta''..... Ouço sua gargalhada, que soa como
navalhas cortando a pele enquanto isso uma boneca de pano olha
intensamente para mim e diz palavras terríveis que não devem ser
ditas, de sua boca saem vespas negras que devoram seus olhos...
''odeio você, seu podre...''
''olhe para a montanha, diz ela... apenas olhe para a
montanha... vá até lá''
......o encontro....

No topo da montanha vejo uma luz subo a montanha,
escorregadia, fétida, membros mutilados, sangue, fezes...
Cai uma chuva de escorpiões... enquanto o zumbido do
senhor das moscas ecoa pela montanha... chego ao topo, vejo um
velho bruxo, barba e cabelos brancos, olhos de fogo, tocando sua
flauta mágica, uma bela música
''venha viajante, sente-se aqui. você precisa saber de algumas
coisas, coma estes cogumelos mágicos comigo... foram colhidos
nos jardins de sua imaginação... por muito tempo venho tentando
falar com você, deixaste de me ouvir quando era adolescente,
morava em teu coração... você o transformou em uma pedra úmida
e lodacenta... fui obrigado a me refugiar nesta montanha, neste
pequeno abrigo que ainda existe luz e calor...'' enquanto o bruxo
movia a boca para falar, suas palavras saiam coloridas e de seu
cachimbo uma fumaça esverdeada que flutuava pelo ar liberando
um odor adocicado de ervas...
''olha para seu corpo viajante, vejas no que tu te tornastes...
suas costas curvadas, sua pele sem cor, seus olhos enterrados em
seu rosto, seu corpo magro e sem vida... deixaste teu chefe, seu
trabalho e seu dinheiro murcharem seu pênis... olhe para este
espelho e vejas no que te transformaste'' neste momento o bruxo
entrega ao viajante um espelho feito de gafanhotos dourados ...
''o que vês viajante?''
O viajante olha sua imagem no espelho enquanto o terror
toma conta de sua alma enfraquecida. Sem cabelos, pálido, os

olhos costurados, a boca costurada, com um cadeado trancando
suas narinas e prendendo sua respiração, os ouvidos estão cheios
de pregos e parafusos impedindo sua audição....na testa uma
abertura repleta de grades... no interior de sua testa, o viajante
observa um leão aprisionado e no fundo da jaula um garoto
chorando.
''viajante, transformaste sua vida em escravidão, viraste um
eunuco, tornastes escravo de uma religião doentia, que adora a
morte, detesta a vida e sente medo do corpo. Alienaste teu
presente adorando ideias e fantasias futuras, almejas uma vida no
além para compensar a tua infelicidade nesta, vives apaixonado
pela masturbação mental de ter cometidos erros em teu passado,
vives aprisionado ao teu passado.
Oras em templos por um homem que deveria ter tido um
orgasmo ao invés de morrer para salvar o mundo. Sofres
carregando a culpa de acreditar na grande mentira que lhe
contaram sobre nascer com um pecado original. O único pecado
que cometes é não ser quem você é.
Tu és Deus viajante, adora-te, seus semelhantes são todos
deuses como você, una-se a eles, ensine-os a beleza de ser e de
viver o que se é, ensine que tu és único e que todos os outros
também o são. Agradeça a si mesmo por ser quem és, pela sua
história, por suas tentativas, erros, acertos, experiências. Sua vida
não se repetirá neste mundo, também não vivas esperando por
outros mundos, viva sua vida que é uma bela e longa canção. Olhe

quem você é, como você é, com seus olhos e não com os olhos
dos outros. Não suje e não distorça sua visão, veja o mundo como
ele é, veja a si mesmo como és. Não invente imagos, não siga
doutrinas que mentem sobre quem você é, que massifica sua
existência e a de seus semelhantes. Não crie ídolos e não adore
imagens, a única figura digna de adoração e respeito és tu, acredite
que tu és uma obra de arte, conduza sua vida, seja teu mestre e teu
escultor. Corte estes fios de marionete presos em seu corpo, bata
suas asas e voe alto. Não destrua suas ideias e pensamentos, sua
criatividade e paixões assistindo aquela tela brilhante que segues
como sendo teu Deus. Não vês que neste momento está
entorpecendo seu cérebro?
Cultivas fungos em suas ideias enquanto se diverte com
mentiras comendo unhas fritas acompanhadas de um belo suco de
pus.
Viajante, ouça este leão que aprisionaste nesta jaula, ouça o
garoto que choras, não sejas tua prisão, teu pior inimigo.
Vives como se fosse uma caricatura de si mesmo, criaste
uma quimera bizarra de sua existência. ’’
‘’mas quem és tu velho bruxo?’’ pergunta o viajante..
‘’viajante, sou o seu sábio interior, sou Belzebu, Cristo,
Anticristo, Zaratustra, Maldoror, Zeus, Hades, Odin, Thor,
Anúbis... sou Você’’
Neste instante cadáveres copulam ao pé da montanha numa

orgia onde membros são despedaçados, ao som de gritos de
desespero... enquanto o rio lacrimal corre junto da bile negra de
suas margens... a chuva de escorpiões parece interminável, a
ventania traz consigo lacraias famintas... do rio surge uma baleia
monstruosa com dentes de foice e olhos de sangue, suas asas de
morcego elefante, maiores que duas formigas, assustadoras como
um abutre rasgando a carne de uma parede de tijolos de vidro,
canta uma canção que diz ‘’durma bem, durma no fogo, comendo
formigas pela manhã, amando o ódio... o sábio urubu com cabeça
de cigana vem pela noite...’’
Uma criança canta a canção junto do rio vendo a baleia nas
suas margens, cortando seus pulsos com pregos... comendo um
belo prato de arame farpado...
Enquanto isso uma mulher doente, o corpo cheio de chagas,
se masturba esfregando cacos de vidro em sua vagina, sentada em
cima de um formigueiro de onde saem formigas espermatozóides
de duas cabeças... ao lado, a mãe sem rosto amamenta o bebê de
três olhos, com seus 18 seios de onde saem o leite de barata....
Ao pé da montanha.......
Todas as criaturas ao verem que o viajante estava
confrontando seus demônios, seus monstros e seu inferno, são
tomadas pelo desespero e terror. E numa tentativa de sabotar a
coragem do viajante, começam a subir na montanha, para impedir
a atitude dele... gritando desesperadamente, querendo devora-lo

Ao pé da montanha....
....A sagração da primavera e o pássaro de fogo....
‘’Viajante, olhe para o que te tornastes, sua vida está se
esgotando, está perdendo seu tempo. Liberte a chama que existe
dentro de você, está vivendo sua vida como uma lagosta indo para
o forno, seu corpo está endurecido, sua respiração é fraca.
Aprenda a viver teu agora, ouça os teus desejos e sonhos, realizeos no presente pois este é o único tempo real que te pertences.
Pare de alimentar tua estupidez, tua alienação.
Descestes até aqui por acreditar que algo ainda está vivo
dentro de teu inferno, tivestes a coragem de olhar-se por dentro, de
enfrentar os teus demônios. Voe viajante, enfrente tua vida com o
coração, com a alma, com teu sexo, com teus pulmões e com suas
lágrimas, com seu sorriso, sua inteligência e teus desejos. Tua vida
se realizará em cada presente, desperte de teu sono, de seu
sonambulismo

existencial

viva

sua

existência

única.

Tua

criatividade criou este inferno pois não destes vazão para ela, veja
no que és capaz de criar. Transformaste tuas dificuldades
emocionais em doenças, criastes nomes esdrúxulos e inventaste
tratamento e remédios para não precisar fazer este caminho que
você está fazendo hoje, preferes aquilo que acreditas ser mais
prático e fácil de se fazer, mas não percebes que está se enganando,
se suicidando e envenenando-se. Ainda acredita que isto é ciência,

que isto é a verdade, que conheces a verdade de teu corpo, de teu
espírito, do mundo, das estrelas, da tua loucura. Viajante, nada mais
verdadeiro que tua própria loucura. Deturpastes a medicina,
transformando-a em um grande negócio, as doenças orgânicas
viraram lucro, e inventaste a psiquiatria para lucrar com as
dificuldades emocionais de teus semelhantes, chamando–as de
doenças mentais. Só o que o teu saber científico consegue fazer é
tornar as pessoas mais imbecis, alienadas, enfermas, esquizóides
(como gosta de chama-las), enquanto teu bolso aumenta de
tamanho. Apenas ensine o que vistes aqui aos teus semelhantes,
pois este é o caminho da cura que tanto necessitas.’’
O viajante começou a sentir seu corpo tremer, uma energia
parecia querer explodir dentro dele...
‘’Agora entendo sábio bruxo, agora percebo a realidade e a
sinto dentro de mim.’’Disse o Viajante....
‘’Viajante vá até o jardim dos teus prazeres e una-se a dama
que cuidas dele, a dama por quem se apaixonaste mas acabou por
se impedir de viver esta paixão por acreditar em sua covardia. Unase a ela pois teu orgasmo irá te salvar. E quando acordar, não
temas o inverno pois a primavera logo virá.’’
O viajante tomado por sua coragem foi até o jardim
encontrar com a bela dama.
Ao chegar lá, ele viu uma bela mulher com cabelos de rosas

vermelhas, olhos de diamantes, pele dourada, seios de frutas, corpo
de Afrodite, boca avermelhada como morangos, sua vagina era
rosada e doce.
No momento do encontro a orquestra dos músicos sem
instrumentos começou a tocar uma linda sinfonia épica e
apoteótica. O viajante começou a chorar com a beleza da sinfonia,
de suas lágrimas escorriam luz....
Fazendo amor com a dama do jardim, seu corpo começou a
vibrar, seus músculos se enrijeceram, sua pele ficou avermelhada,
seu coração começou a bater como tambores de guerra fazendo
seu sangue fluir por todo o seu corpo como numa enchente. Suas
costas ficaram eretas como nunca, seus olhos começaram a se
abrir, arrebentando as costuras que os fechavam, destruiu-se o
cadeado que trancava sua respiração, de seus ouvidos começaram a
sair os pregos e os parafusos que o impediam de ouvir a música da
vida, arrebentou as costuras de sua boca num grito estremecedor
de prazer e vida.
No momento do orgasmo, o Viajante e a bela Dama do
jardim dos prazeres se tornaram um só, fundindo-se nos corpos
um do outro, numa explosão cósmica.
O fogo tomou conta dos corpos e no meio da explosão
surgiu uma ave avermelhada como fogo, suas asas em chamas, seus
olhos encandecidos, era um pássaro de fogo que surgia da
explosão do velho corpo apodrecido do Viajante. O pássaro surgia
para o seu vôo do triunfo, de liberdade, alcançando o sol....

A explosão começou a estremecer o chão do inferno do
viajante, derrubando todas as criaturas no chão que gritavam de
desespero e dor, suas peles se rasgavam, sua podridão era lavada
pela antiga chuva de escorpiões que se transformara em uma chuva
de água cristalina e límpida. Os pântanos e o lodo se
transformavam em belos campos floridos, de dentro das criaturas
infernais nasciam novas figuras, a criatividade, a esperança, o amor,
a paixão, o prazer, a liberdade, a coragem, a força, a bravura, a
humanidade, ao som da flauta mágica do velho sábio que dançava
no fogo junto da criança que sorria com seu sorriso prateado. O
grande leão enjaulado agora rugia como nunca.
Enquanto o pássaro de fogo voava para o céu, o velho sábio
sorria ao pensar ‘’Parabéns viajante, conseguiu atravessar o abismo
que criastes que te afastava de ti mesmo, voe, pois descobristes que
o essencial é ser humano para ser um humano essencial. Saibas que
és metade filho da luz e metade filho das trevas. Quando nascestes,
vieste do caos e quando morreres, ao caos retornarás. Pertences ao
caos, tu és o olho do furacão. És fênix, viva pela sua morte e morra
pela sua vida. Até o próximo encontro Viajante.’’

Donzela de Ferro
Larissa Prado
Os dois arquitetavam o assalto à loja de antiguidades do Sr.
Holz há semanas. O plano parecia perfeito assim como tudo
quando está na fase da idealização. Lorenza e Mark eram amigos
viciados em um novo tipo de entorpecente que tinha propriedades
alucinógenas potentes que ambos desconheciam, mas isso era
irrelevante para dependentes que estão preocupados apenas com o
próximo pico e em aplacar futuros incômodos da abstinência. Sem
dinheiro para bancar o vício cada vez maior, tinham despencado
na descida para o umbral dos viciados. Alcançaram aquele patamar
onde ambos tinham perdido trabalhos e todos objetos de valor
haviam sido vendidos. Estavam no estágio onde roubo, e
possivelmente, assassinato poderiam ser facilmente justificados em
nome da necessidade vital do entorpecente na corrente sanguínea.
Não eram um casal de jovens imorais, pelo contrário, antes do
vício podia-se falar que eram cândidos, justos e corretos. Tinham
um futuro frutífero pela frente, mas como acontece na maioria das
vezes o porvir é imprevisível e o que resta é apenas a certeza do
presente e as marcas que o passado projeta nele.
Eles estavam irrequietos na madrugada do crime, a
adrenalina dava a típica sensação vertiginosa de que as coisas vão

dar errado, para Lorenza isso era mais evidente do que para Mark,
o rapaz tinha uma curta e bem-sucedida experiência com
arrombamentos. Acabavam de atravessar a avenida, o cômodo que
dividiam ficava apenas duas quadras do local, com mochilas nas
costas contendo tudo que precisavam para o arrombamento e
máscaras improvisadas feitas de meias-finas de Lorenza nos bolsos.
Chegaram até a porta da loja de antiguidades do Sr. Holz que
sempre os tratou com bastante gentileza tendo certa vez ajudado a
garota em se restabelecer após uma das várias noites de excessos.
Enquanto Mark suava frio por baixo da máscara improvisada de
meia-calça, dando a sua face um aspecto tenebroso e disforme de
algo se desmanchando, Lorenza segurava a lanterna do celular na
direção da tranca da porta, ela tentava esconder seu pavor, passava
os olhos pela rua deserta e sentia que algo a espreitava, sentimento
que nos assalta sempre que estamos prestes a fazer algo
condenável.
Depois de uma longa tentativa Mark ouviu o clique da porta
e entrou apressado, tomando cuidado para não esbarrar nas
quinquilharias antigas que estavam ali não se sabe há quanto
tempo. A maior parte eram imitações de objetos realmente antigos,
datados de tempos quase imemoriáveis. Lorenza, nervosa,
esbarrou em uma poltrona do século XVIII totalmente forrada e
com uma aparência muito renovada para algo que dizia ser tão
antigo na plaqueta sobre o objeto. Todos os preços eram
exorbitantes, Lorenza parecia mais animada ao imaginar a quantia

que o velho avarento guardava no cofre ao fundo da loja. Os dois
percorreram o local com muita familiaridade, passaram meses
frequentando o ambiente e tomando nota de cada detalhe, Sr. Holz
apenas os tinha como vizinhos das redondezas, jovens curiosos
naturalmente. Desceram por um terreno novo, não conheciam os
fundos da loja, o lugar parecia sobrenaturalmente maior quando se
conhecia apenas a fachada da loja. Lorenza caminhava com a luz
do celular acesa atrás de Mark e quando abriram uma porta lateral
no fim do corredor dos fundos, encontraram o cofre tão almejado,
mas ao redor dele havia um punhado de instrumentos macabros
que despertavam o pânico só de olhá-los. Instrumentos que
datavam de tempos medievais, muitos deles com o pretexto de
exercer inimagináveis rituais de torturas. Lorenza sentiu calafrios
percorrerem seu corpo mirrado e deteriorado pelo vício, a
sensação de olhos à espreita voltou e ela sentiu uma tontura
atípica. Mark não parecia se atentar para o estado da amiga, ele a
repreendeu por deixar a luz do celular se apagar, ali estava o mais
completo breu, perdido na procura do cofre, Mark se desesperou
em um tipo de ira atônita, jogando a culpa toda em Lorenza.
A garota estava longe de Mark, tão longe que parecia que a
voz dele estava em outro lugar, outro tipo de cômodo distante,
pairando acima de tudo. Ela dedilhava uma forma bizarra de
estátua, tinha a mesma altura que ela, um pouco maior, e nela havia
um rosto esculpido, Lorenza sentiu um deslumbramento
indecifrável por aquele objeto. E quando em um estalo a estátua de

ferro, que era na verdade uma espécie de sarcófago se abriu, a
garota saltou aterrorizada. Gritou o nome de Mark que tinha se
calado, gritou por várias vezes, sem resposta. Tentou ligar o celular,
porém, o aparelho havia morrido, no pânico que a dominava,
começou a andar apressadamente tateando o local em busca da
porta pela qual entraram, não encontrava nada. A sala parecia
circular, e quando entraram ali ainda com a fraca luz da lanterna,
era uma espécie de quarto retangular. Lorenza sentiu as lágrimas
molhando a máscara de meia, e o ar estava fugindo, então lembrou
de arrancar a máscara e jogá-la longe. Continuou chamando por
Mark, com a voz mais trêmula e exausta, o ar continuava faltando,
o suor fazia seus cabelos grudarem na testa e na nuca. Ela sentiu
uma corrente de ar frio e a esperança acendeu-se em seu coração,
julgou ser a porta se abrindo e quando caminhou vacilante em
direção à brisa, as mãos tocaram no sarcófago de ferro novamente,
a imagem esculpida onde seria um rosto parecia sorrir com um
sorriso de Monalisa. Lorenza soltou um grito engasgado e
apavorado. Se aquilo era algum tipo de alucinação das drogas em
seu organismo era do tipo mais palpável possível, pois ela sentiu os
pés patinarem em uma poça de sangue fresco. Não havia luz ali, e
ela constatou isso quando se abaixou para checar o que quase a
tinha feito cair, e nos dedos e no cheiro metálico a conclusão fez
com que ela mirasse aquela estátua de ferro imponente com uma
certeza que fez sua espinha se arquear de medo e os pelos de seu
corpo se eriçarem subitamente. O sarcófago se abriu lentamente

Mark estava preso dentro da Donzela de Ferro com os longos
espinhos fazendo seu corpo pender e se mover juntamente com a
parte que abrira. A garota levou as mãos até a boca e conteve o
grito nauseante, os espinhos eram tão monstruosos que
atravessaram os olhos de Mark e as pontas cortantes podiam ser
vistas atrás do crânio ainda com partículas de massa encefálica. Ela
conseguiu soltar um gemido alto antes de desmaiar.
Ao acordar, Lorenza tentou dar continuidade ao grito
sufocado, mas ao mover o corpo notou que estava presa em uma
caixa apertada, suas pernas não podiam se dobrar, os braços muito
menos e a escuridão do pequeno recipiente era enlouquecedora.
Não havia qualquer maneira de respirar ali, e ela se sentiu afogar
no abafamento claustrofóbico da caixa. A lembrança recente do
que acabara de ver assaltou sua mente e ela permaneceu imóvel,
chamou baixinho o nome do amigo, com medo que o corpo dele
repentinamente se apertasse contra o seu, todo perfurado e
dilacerado. Mas Mark não estava ali, apesar dela sentir um acúmulo
de odores desagradáveis como suor, sangue, dejetos humanos e um
odor mais pútrido do que todos esses juntos, a putrescência da
carne. Pensou com coerência que aquilo só podia ser um pesadelo,
que aquilo não era real, não podia ser. Pensou se o Sr. Holz estava
armando para eles, aquele velho judeu salafrário e avarento poderia
querer dar um susto neles. Entretanto, o corpo de Mark pendurado
por espinhos dentro dessa mesma caixa de ferro e o sangue
pastoso e fresco no qual seus pés patinaram, tudo aquilo parecia

ser muito real. Ela fechou e abriu os olhos algumas vezes, os
espinhos se faziam claros como o dia, e pareciam a cada
centímetro mais próximos de perfura-la mesmo que não fosse
materialmente possível que se movessem. Sentia cada músculo do
corpo doer e enrijecer pelo longo tempo de imobilidade, e pensava
com desespero que não podia ceder, se ela deixasse o corpo sair
daquela tensão insuportável iria deixar sua carne exposta
diretamente ao encontro dos espinhos monstruosamente grandes e
afiados. Sentiu um aperto no peito e a nostalgia dos tempos em
que não havia excessos e vícios, quando Mark e ela apenas
estudavam e se imaginavam em viagens pelo mundo. Sentiu falta
de uma vida que havia desperdiçado e que agora, justo agora, se
arrependia em tê-lo feito. Imaginava que se saísse dali iria ficar
limpa, voltar aos estudos e aos seus pais, iria dizer que os amava
com todas suas forças, mas o momento havia passado.
Com a avalanche de culpas, dores, arrependimentos,
injustiças e perdas de séculos e séculos acumulados naquele espaço
mínimo para qualquer ser humano sentir seu próprio corpo,
Lorenza cedeu pouco a pouco e na ânsia desesperada por ar e por
sua vida, ela se jogou contra os espinhos monstruosamente
gigantes à sua frente, tateando na escuridão o sopro final da vida e
a entrada ao mundo dos que foram vencidos pelo desespero das
horas escuras infinitas.

Ecos do Além, Memórias da Terra
Lucas Souza
(Pensamentos de Laura)
As lembranças me trazem o desejo de querer vivê-las
novamente, pois todas as boas experiências que eu vivi ficaram
apenas em minha mente, e neste lugar onde eu me encontro não
existe mais esperança, apenas o medo e a solidão estão presentes,
combinando de forma melancólica com as tristes memórias desse
terrível ambiente, causado por um desejo, resultando em um
acidente
Quando menina o meu sonho era me tornar uma astronauta,
desejo pouco comum, mas que por toda a minha infância foi uma
paixão que me alimentava, encantava o meu olhar em muitas
madrugadas, em dia de lua cheia, lá estava eu com a luneta que eu
havia ganhado de presente, feliz eu a observava, ficava encantada
Eu tinha um carinho especial pela lua, não apenas pela sua
beleza, mas por todos os seus mistérios e segredos, principalmente
em época de lua de sangue, quando ela se veste com o seu lindo
vestido vermelho
Me formei como cientista, trabalhei por muito tempo com
desenvolvimento e pesquisa

E acompanhei o processo de criação dessa base lunar, um
projeto ambicioso para extração de mineral, e eu fui uma das que
foram chamadas para vir até aqui trabalhar
A base recebeu o nome de Diana, nome inspirado da Deusa
da lua na mitologia romana
Durante as extrações de minério foi encontrado um artefato
de pedra com inscrições desconhecidas, foi a partir disso tudo que
o desastre se iniciou, e foi a razão de tantas vidas serem perdidas.
(O Início da Dor)
Sofia sai correndo pelos corredores da estação chamando
por sua mãe, assustada, as pessoas correm desesperadas, uma
fumaça sufocante se espalha por toda a área, a estação se torna
inabitável
Vozes de agonia se espalham por cada canto da estação,
medo e desespero tomam conta de cada coração, atormentados,
todos correm sem solução
Sofia não consegue encontrar sua mãe, os trabalhadores da
mineração caem mortos em razão da fumaça, é uma névoa clara, o
único som que se ouve na estação lunar são os gritos das pessoas
desesperadas
Essa névoa vai matando todos que estão pelo caminho, o
inferno se estabelece em cada dor, medo e grito aflito
A garota se esconde em seu quarto, a energia na estação se

acaba, a escuridão predomina e a pobre menina se gela
desesperada
Ela ouve uma voz pedindo ajuda, e tem a sensação de que
está vindo em sua direção, seu coração dispara e sente um frio que
a deixa sem reação
Sofia chora cheia de pavor, e ao mesmo tempo sua mãe
também está à sua procura, é uma luta pela sobrevivência, e entre a
confusão alguém está carregando o peso de uma grande culpa
Uma pessoa realizou um desejo que não deveria ter sido
pedido, nesse artefato encontrado existe um segredo que traz uma
consequência irreversível
Causando a morte de todos, são vítimas do egoísmo de
alguém, desejando trazer de volta a vida uma pessoa que ela amava,
sepultada no pequeno cemitério dessa mesma base, uma imensa
tristeza que por ela ainda não foi superada, desde a sua morte ela
ficou traumatizada e cheia de mágoas
Sentada várias vezes ao lado de seu túmulo vivendo do
passado, pensando em sua vida na Terra e como estava feliz
vivendo ao seu lado, mas agora está tudo acabado
Uma descrição desconhecida, em mim uma visão foi
transmitida, uma pedra que por gerações ficou escondida,
permaneceu adormecida até ser encontrada por minha filha
Todos estranhavam e perguntavam a razão do cuidado que
eu estava tendo com esse estranho achado, me veio a possibilidade
de algo impensável, mas que traria um preço doloroso para todos

que estivessem do meu lado
Um desejo possível que eu tanto sonhava realizar, que era
poder te reviver, poder estar de novo com você, fui egoísta, não
pensei nas consequências, e agora carrego um fardo pesado por
fazer tantas pessoas sofrer
Sofia está fraca, ela cai em seu quarto e não tem forças nem
mais para gritar, não conseguiu encontrar sua mãe, partiu sem ter o
abraço materno que ela tanto buscava para lhe confortar
O sofrimento toma conta do lugar, não existe a possibilidade
de escapar, Laura sente um aperto no peito, já pressentindo o
desastre que ela não pôde evitar
(A Pequena Astronauta Sofia)
–– A lua está fascinante hoje né mãe, tão cheia e charmosa,
realmente maravilhosa.
Posso ir com você mãe, em seu trabalho de mineração na
estação lunar?
Prometo que irei me comportar, não irei conseguir ficar
longe de você, promete me levar?
–– Claro filha, não se preocupe, eu também não conseguiria
ficar longe de você, o seu pai já está lá nos esperando, ele vai ficar
feliz em te ver
Eu sei que o seu grande desejo sempre foi de ver a terra do

espaço, e dentro de poucos dias o seu sonho será realizado.
–– Esperei tanto por esse momento, essa viagem ficará para
sempre em minha memória, vai ser extraordinário ver tudo ao vivo,
pois já cansei de ficar apenas vendo as fotos pelos livros da escola
Estou feliz por estar ao seu lado mãe, irei preparando as
minhas coisas, não irei levar muito, apenas o que me faça lembrar
daqui, os meus livrinhos de histórias, o rádio, e o CD com as
músicas que meu pai gravou pra mim.
Os pensamentos de Laura são interrompidos ao entrar no
quarto e ver sua filha caída sem vida, através do vidro da janela é
possível se ver a terra, seu choro é inevitável, ela se sente
arrependida, a sua atitude colocou toda a estação em um pesadelo
sem saída, em um eterno adeus sem despedida
Não restou mais ninguém em toda base, apenas as almas
agonizando de ódio e infelicidade.
Um clima pesado se estabeleceu em toda estação lunar, o
pesadelo apenas acabou de começar, corpos por todos os
corredores, e ouço o choro de desespero por todo lugar
Vozes de mães chamando por seus filhos, ou gritando sem
esperança por seus maridos,
Uma

pedra

antiga

e

uma

ambição

incontrolada,

consequência terrível e cheia de egoísmo de alguém que te amava
(O belo Azul da Terra)

Estou cada vez mais fraca, um silêncio perturbador domina
todos os cantos dessa base, não se ouve mais ninguém, apenas a
ambientação melancólica e o ar de infelicidade
Olhei em minha volta e não vi um sinal de esperança, a vida
mostra o seu valor, mas neste momento ela não mais me encanta
Estou assustada, estou tremendo, me sinto sozinha, o
silêncio me atormenta e a solidão predomina
Do lugar onde eu estou eu observo a terra, e só agora eu
percebo que ela possui tanta beleza, você morreu nessa estação, foi
difícil para nossa filha aceitar a sua partida, para mim foi uma
incontrolável tristeza que a cada dia consumia a minha vida
Não aceitei a sua morte, queria te trazer a vida de alguma
forma, de princípio foi difícil de acreditar que uma pedra poderia
te trazer de volta
Mas eu estava disposta a tudo para ter você comigo
novamente, talvez seja um desejo coerente, mesmo trazendo o
desespero para muita gente
De repente me assusto com um grito de socorro vindo de
um dos quartos do corredor, chamando por meu nome, e me
acusando de ser a culpada por toda essa dor
Sinto essa pessoa se aproximando, cheia de raiva e me
xingando, abraço com força o corpo da minha filha aos prantos
Começo a ouvir os passos, parece que não é apenas um, há
mais alguém se aproximando, ouço uma garotinha chamando por
sua mãe, eles tentam abrir a porta e o horror vai me dominando

Por sorte a porta está trancada, mas eles estão tentando
derrubá-la, minha alma está inquieta, escuto a voz de um homem
me perguntando onde eu havia escondido a pedra
Minha vista lentamente vai se apagando, o brilho da terra vai
se perdendo, tudo que antes era cheio de vida vai se escurecendo, e
meu arrependimento vai crescendo
Meu último desejo seria de voltar para terra novamente,
mesmo sabendo que seria a última vez, uma eterna despedida
dessa vida que nunca mais viverei...

Kthalya
A deusa das dez mil faces e dez mil nomes

Ricardo Lohem
Muito longe da Terra, existe um planeta que os humanos
nomearam Iotun-324, e os nativos chamavam de Arkhyah.
Antigamente, Arkhyah era um planeta pacifico, habitado por
criaturas humanoides inteligentes. Estava tudo indo muito bem, até
que, um dia, um novo culto surgiu, e começou a se espalhar por
todo o planeta, como uma pandemia.
O culto de Kthalya.
Os adoradores da Grande Deusa eram conhecidos pelo seu
absoluto fanatismo, que beirava a insanidade. Com o tempo, o
planeta acabou se dividindo entre os adoradores de Kthalya e os
convencidos que a nova religião era um veneno que precisava ser
purgado. Uma grande guerra se espalhou, e a espécie racional do
planeta acabou totalmente exterminada – só restaram ruínas.
Hoje, quando se vê o planeta com suas cidades destruídas, é
difícil imaginar que a causa de tudo isso foi um pequeno grupo que
começou, ao que parece do nada, a adorar uma Deusa até então
totalmente desconhecida.
Kthalya, a Deusa das Dez mil Faces e Dez mil Nomes. Por

que tantas faces e nomes? Porque ela tem a face que aqueles que a
amam desejam, e o nome que mais os agrade. E não apenas dez
mil: dez mil, aqui, significa infinito. Todos que conhecem Kthalya a
amam, pois nela encontram tudo que poderiam amar em alguém.
A felicidade dos que amam a Grande Deusa é perfeita, mas
efêmera, já que ela sempre leva a um mesmo fim – a morte.
Ela é a Deusa do Amor e do Prazer, mas também da Dor e
da Morte, porque o amor por ela leva sempre à desgraça e ruína.
Foi isso que levou Arkhyah à destruição.
Dizem que a Grande Deusa do Amor e da Morte está
adormecida, mas um dia vai acordar. Temos que ficar alertas, pois
pode ser o nosso fim!
Alec e Renan riem da história de Denis.
“Por que vocês estão rindo?” pergunta Denis, espantado. “É
uma história de horror, não uma piada!”
“Denis, essa história é engraçada,” diz Renan, “a mulher
mais sedutora do universo, e você quer que a gente tenha medo? O
que queria mesmo era pegar essa Kthalya.”
O três riem.
“Alec,” diz Denis, brincando, “você acha que Kthalya ia
conseguir te seduzir?”
“Gente, isso ia ser muito, muito difícil,” responde Alec.
“Nada é impossível para a Deusa do Amor,” diz Denis,
irônico. “Alec, aposto que Kthalya ia te deixar louco de paixão!”
Eles riem muito, até serem interrompidos por uma voz.

“Pra mim, essa Kthalya não passa de uma vadia.”
Todos se levantam quando ouvem a voz do Capitão Felipe.
“Conheci muitas mulheres como essa: sabem tudo sobre
como atrair um homem e transformar a vida dele em lixo. Agora
chega de contos de fadas, vamos trabalhar!”
Denis, Alec e Renan, vão vestir suas roupas protetoras: um
macacão colante feito de um polímero de carbono e um capacete
transparente. O planeta tem uma concentração de oxigênio muito
próxima à da Terra, mas convém se isolar o mais possível para
evitar contato com micro-organismos alienígenas – a microbiota
de Iotun-324 ainda não foi totalmente mapeada. A missão deles é
explorar o planeta em busca de material biológico que possa levar
a algo lucrativo. Afinal, a viagem da nave Blue Sabia foi financiada
pela Biopro – dizem os maldosos que o “Pro” é de profit. Claro
que as coletas poderiam ser feitas por robôs avatares, mas a
empresa prefere que seus funcionários marquem presença no
planeta, façam filmes, tirem fotos, coloquem todo tipo de coisas
com o logotipo e nome da empresa na área explorada, para evitar
acusações futuras de exobiopirataria.
Eles saem da nave. Pode ser assustador andar em um planeta
no qual nunca se esteve antes, mas eles sabem que serão
monitorados o tempo todo: Felipe, o Capitão, e Julio, o Imediato,
verão tudo pelas câmeras que os membros da equipe trazem nos
capacetes, mais três câmeras dos três robôs encarregados de
carregar as amostras, e também por quatro câmeras extras de

quatro drones que acompanham a equipe.
“Vocês têm duas horas para explorar a área,” diz pelo rádio
comunicador o Capitão Felipe, com voz de quem está habituado a
mandar, não pedir.
“Sim, senhor Capitão,” responde Denis.
Os três caminham lentamente, coletando material. Eles
pegam pequenas amostras de tudo que parece biológico: folhas de
coisas que parecem pequenas plantas, das mais variadas cores e
formas, manchas no solo e em rochas que lembram fungos, e
amostras de água, principalmente se estiver turva, colocam em
saquinhos e guardam em um compartimento dos robôs. Há
material para ser coletado por toda parte, o planeta Arkhyah é rico
em vida, e mesmo se limitando a uma área bem restrita, eles têm
dificuldade em coletar amostras de tudo.
Eles caminham, até chegarem ao que parece ser as ruínas de
uma construção antiga, restos de uma civilização extinta.
“Olhem aquilo!” grita Renan.
Uma imponente construção atrai a atenção deles. Um
imenso monólito, com mais de 100 metros de altura: as faces da
grande pedra estão totalmente preenchidas com rostos esculpidos
em alto relevo, milhares deles, de todas as formas, humanos e não
humanos.
“O Monolito de Kthalya!” diz Alec, surpreso. “É aqui que
ficava o grande templo da Deusa.”
O monolito fica sobre um pedestal, no qual se podem ler

inscrições em uma antiga língua alienígena.
“O que será que está escrito?” pergunta Renan.
“Vou usar o app de tradução,” diz Denis.
Eu sou Kthalya
Eu sou a Deusa do Amor e da Morte
Dez mil são minhas faces, dez mil meus nomes
Que face você prefere?
Minha face é a de quem você mais ama
Que nome você prefere?
Meu nome é o nome do amor no fundo do seu coração
Me ame, e em troca duas coisas serão suas:
A felicidade além dos limites
E a morte.
“Agora fiquei com medo!” diz Renan, parecendo sério.
“Será que tem algum tipo de perigo por aqui?” pergunta
Alec, olhando para Denis. “Sei lá, algum perigo real?”
Denis não responde, os três se olham.
“Foi uma doença.”
A voz do Capitão quebra o clima de tensão como um bemvindo balde de água fria.
“Uma doença matou todos os habitantes das cidades de
Iotun-324. Uma doença letal, que, antes de matar, afetava o sistema
nervoso, tornando os indivíduos infectados violentos e antissociais.

Foi isso que acabou com este planeta.”
“Mas, Capitão, não tem perigo da gente pegar essa doença?”
perguntou Renan.
“Nós já falamos sobre isso,” responde o Capitão Felipe,
meio irritado, “mas parece que vocês esqueceram. O patógeno que
causou a doença desapareceu há muito tempo; mesmo assim,
vocês foram vacinados com todas as vacinas necessárias, e ainda
estão usando capacetes para não respirarem o ar do planeta. Todas
as normas de segurança estão sendo seguidas, tudo está indo bem;
parem com essa besteira de lendas de deusas e continuem com sua
missão – Isso é uma ordem!”
Os três continuam a coleta. No início, tentam se manter
longe da estranha construção, mas em poucos minutos a
curiosidade fica maior que o medo, e eles se aproximam. Reparam
então que as pedras que cercavam o pedestal não eram pedras –
eram ovos.
Ovos. Pelo menos pareciam: formas ovoides meio
amareladas, com cerca de dois metros de comprimento por um de
largura, muitas dezenas, espalhadas ao acaso entre os fungos
multicoloridos.
Eles se aproximam; Denis começa a olhar um ovo de perto.
“Voltem imediatamente,” ordena o Capitão.
“Ele quer que a gente volte agora? Bem na hora que
descobrimos uma coisa interessante?” diz Alec, falando com
Denis, esquecendo que o Capitão ouve tudo.

“Não importa o que vocês descobriram,” diz o Capitão,
fazendo Alec ter um pequeno espasmo de susto. “Como se pode
terminar uma missão simples como a nossa se vocês ficam
discutindo cada ordem minha? Não temos equipamentos para lidar
com organismos de grande porte. Outra equipe vai cuidar disso, o
que me interessa agora é a segurança de todos. Voltem
imediatamente e não discutam minhas ordens!”
Todos se viram para irem embora, quando de repente se
ouve um estalo.
O ovo bem nas costas de Denis havia rachado. Uma
rachadura bem grande, no sentido do comprimento. Logo se
seguem outras, o ovo fica coberto de rachaduras.
Movido pela curiosidade, Denis se vira, se abaixa, pega um
dos pedaços do ovo e arranca, deixando o ovo com um buraco na
casca. Ele tira outro, e outro pedaço, e vai tirando, até que embaixo
de casca fica visível um tipo de tecido ou pano. Ele continua a tirar,
até chegar perto da ponta do ovo.
Ele leva um susto com o que encontra.
Um rosto de mulher.
Ele tira toda a casca, e lá está, diante dele, uma mulher loira,
jovem, e bela, vestida com um lindo vestido branco. De repente, o
inesperado acontece.
Ela abre os olhos. Abre os olhos, como se despertasse de um
sono leve. Belos olhos azuis.
“Quem é você?” pergunta Denis, maravilhado.

“Eu sou a mulher mais bela que você já viu na sua vida, a
mulher pela qual você esperou toda sua vida,” responde ela, com
uma voz suave.
“Qual é o seu nome?” ele pergunta.
“Que nome você prefere?” responde ela.
“Como?” diz ele, surpreso com a pergunta.
“Qual nome você quer que eu tenha?”
Ele fica uns instantes pensando.
“Bruna. Eu adoro esse nome,” finalmente Denis diz.
“Então eu sou Bruna; eu sou SUA Bruna!” ela diz.
“O que ele está fazendo?” Pergunta Julio para o Capitão. Os
dois observam na tela um monte de pedaços de cascas amareladas
do ovo, e, no meio delas, uma criatura. A aparência? Nada de
humana.
“DENIS, VOCÊ FICOU SURDO? SAIA DAÍ AGORA!”
grita o Capitão.
“Me beije,” pede Bruna. Denis aperta um botão e o capacete
é recolhido. Eles se beijam, ela começa a tirar a roupa dele, ele a
dela.
Alec e Renan estão atônitos, paralisados, sem saberem o que
devem fazer.
Um barulho de rachadura; Alec se vira. Outro ovo está
rachando. Ele se aproxima e começa a tirar pedaços da casca.
Acaba tirando todos. Dentro do ovo, um rapaz.
Um belo jovem, de cabelos negros, olhos castanhos, feições

delicadas, estranhas e discretas tatuagens com desenhos difíceis de
decifrar enfeitam seus braços e pernas.
“Quem é você?” pergunta Alec, fascinado.
“Eu sou o rapaz mais bonito que você já viu. Toda sua vida
você desejou alguém como eu,” responde o rapaz, com os olhos
brilhando.
“Qual é o seu nome?” pergunta Alec.
“Que nome você prefere?”
Alec pensa um pouco antes de responder.
“Stefan. Eu gosto de Stefan.”
“Então eu me chamo Stefan,” o rapaz diz.
Um barulho, parecendo um estalo, chama a atenção de
Renan. Ele se vira, e vê que um terceiro ovo rachou.
“O que está acontecendo? Eles ficaram loucos?” diz Julio
para o Capitão.
Denis, Alec e Renan, estão nus, enroscados cada um em uma
criatura. As câmeras permitem ver tudo em todos os ângulos. As
criaturas são nitidamente da mesma espécie, parecem anêmonas
cor azul-escuro que apoiam seu peso em quatro grossos tentáculos
que parecem raízes de árvores – nitidamente, as pernas da criatura.
Acima dos apêndices locomotores há o que deve ser o tronco da
criatura, uma área ocupada por centenas de tentáculos, tão longos
quanto um braço humano, cheios de pequenos filamentos
espalhados, a ponta de cada tentáculo termina em três tentáculos
menores,

que

funcionam como

dedos,

todos com

alta

concentração de filamentos, como um tipo de escova. O tronco é
tão apinhado desses tentáculos que é impossível distinguir sua
forma exata. Naquilo que podemos concluir ser a extremidade
superior fica o que pode ser a cabeça, um órgão bulbiforme de
tamanho comparável a uma cabeça humana. De forma quase
esférica, a cabeça não tem tentáculos, e é coberta, em toda sua
superfície, por centenas de olhos, de diversos tamanhos e
apontando para todas as direções. Entre os olhos se pode perceber
dezenas de marcas que parecem fendas, provavelmente os órgãos
auditivos da criatura.
Não é a simples visão das criaturas que perturba o Capitão e
o Imediato: é o que elas e os humanos estão fazendo. As criaturas
estão usando seus tentáculos para acariciar os três homens,
tocando cada centímetro das peles deles, acariciando suas peles,
seus pênis, suas bocas. Os homens retribuem tocando as criaturas
com paixão, beijando e lambendo seus tentáculos, tudo
acompanhado com gemidos, suspiros e até gritos, movimentos
rítmicos e espasmos que não deixam nenhuma dúvida do que está
acontecendo.
“Não posso ver isso: almocei há pouco,” diz Julio, desviando
os olhos.
“Julio, prepare-se para decolar a nave!” manda o Capitão, de
repente.
“Decolar? Agora? Mas, e eles, senhor?”
“Eles estão doentes, precisam de auxílio médico. Se

deixarmos que entrem na nave, eles podem nos contaminar.
Vamos mandar um SAEU (Serviço de Atendimento Espacial de
Urgência), eles devem chegar da Nave-Tronco em no máximo
vinte e quatro horas.
“Nós ouvimos isso, Capitão,” diz Denis. “Venha para cá,
temos certeza que há um ovo com a pessoa perfeita para você
aqui. Se você não vier, nós vamos até aí.”
“Julio, vamos decolar o mais rápido possível,” ordena o
Capitão, depois de desligar a comunicação.
“Senhor, eles já estão entrando!” diz Julio, nervoso.
“Entrando? Entrando como?” pergunta o Capitão.
“Pelas entradas de emergência, Capitão.”
Logo a porta se abre, e aparecem Denis, Alec, Renan e mais
um rapaz e duas mulheres. Alec e Renan estão carregando um
grande ovo.
“Um presente para o nosso amado Capitão,” diz Denis, com
jeito de meio louco, Alec e Renan jogam o ovo na frente de Felipe.
O ovo começa a rachar. “Não vai ajudar, Capitão?” pergunta
Denis, rindo.” O amor da sua vida está precisando de ajuda! Se
você não vai fazer nada, deixe com a gente.”
Denis faz gestos para Alec e Renan se aproximarem, os três
arrancam toda a casca do ovo.
Dos restos do ovo se ergue uma mulher com cabelos
castanhos avermelhados, muito curtos, olhos castanhos.
“Raquel?” diz Felipe, surpreso. “Você morreu. Você morreu

há dez anos!”
“Eu voltei pra você, querido. Agora vamos ficar juntos para
sempre!”
Ele dá dois passos para trás.
“Não tenha medo, querido: Sou eu, Raquel, o grande amor
da sua vida. Eu voltei, e agora nós vamos ser muito felizes.”
Felipe tem uma ideia; ele tira o celular do cinto, e com ele
olha para aquilo que parece ser Raquel. O que ele vê é o mesmo
que apareceu na tela da ponte de comando: uma criatura de
tentáculos cinzentos e inúmeros olhos brilhantes.
“Você não é Raquel, você é um monstro, não se atreva a usar
o nome dela!”
“Que nome você prefere?” docemente pergunta a criatura
em forma de Raquel.
“Pode ser Odete. Era o nome da minha professora de
filosofia. Como eu odiava aquela mulher!”
“Então agora eu sou Odete; e vou fazer você me amar mais
do que já sonhou que amaria alguém na vida.”
“Você não vai fazer nada. Seja lá o que você for, sua vida
acaba agora. Morra, Odete!” diz o Capitão, que saca da cintura sua
pistola 12mm e dá quatro tiros na criatura. Os tiros atravessam
Odete, dois na cabeça, um no peito e um na barriga. Ela não cai,
continua sorrindo, com se não sentisse nada. Ficam três orifícios,
que rapidamente se enchem de uma gelatina cinza, mais alguns
segundos e os orifícios desaparecem como se nunca tivesse

existido.
“Capitão, por que tanta hostilidade?” pergunta a criatura,
sorrindo e fazendo não com a cabeça. “Desista da violência,
entregue-se ao amor! Deixe eu te fazer feliz.”
Essas criaturas, ao que parece, têm um corpo que permite a
passagem de projéteis sem danos aos órgãos internos, selando
imediatamente a abertura e reorganizando os tecidos de modo a
reestabelecer um padrão histológico normal. Isso é até comum
com formas de vida primitivas, com tecidos pouco diferenciados,
mas muito raro com seres de estrutura mais complexa.
O que fazer? Armas de fogo não vão adiantar. Um lançachamas poderia funcionar, só que não há nenhum. Precisa haver
alguma coisa nessa nave que machuque esses monstros. Na mente
de Felipe surge uma esperança: o coquetel. Um composto
descontaminante especialmente desenvolvido para missões no
planeta Arkhyah, formado por uma mistura de desinfetantes,
microbicidas, antibióticos, antivirais e antiparasitários, todos
especialmente desenvolvidos para exterminar agentes infeciosos
nativos do planeta. Se essas criaturas têm uma bioquímica típica de
um organismo nativo de Arkhyah, deve ser sensível ao coquetel;
talvez até ele seja fatal para elas.
O coquetel está disponível na nave na forma de frascos
spray, semelhantes a inseticidas, também como sprinklers
espalhados pela nave, que podem ser acionados por botões de
emergência que estão presentes em todos os cômodos. O Capitão

sinaliza para o Imediato, apontando para o botão na parede perto
deles. Odete faz um gesto e Denis, Alec e Renan sacam suas armas.
“Não faça isso, Capitão,” diz Denis, com fúria, “não nos
obrigue a atirar.”
O Capitão faz que sim levemente com a cabeça; Julio corre
na direção do botão, mas Renan é mais rápido e atira quatro vezes
em Julio, acertando três. O Capitão reage e mata Denis.
Felipe corre até Julio e o ampara.
“Por que, Capitão? Por que eles estão protegendo esses
monstros?”
“Porque eles não parecem monstros; parecem pessoas
perfeitas, mais que perfeitas.”
“Pessoas perfeitas? Essas coisas, cheias de olhos e
tentáculos?”
Felipe aponta o celular para as criaturas.
“Viu a diferença?” o Capitão fala para Julio.
“Não vejo diferença nenhuma,” diz Julio.
“Então... você é imune?” diz Felipe, surpreso.
“Acho que sou,” diz Julio, com um sorriso de dor.
“Como?” pergunta o Capitão, surpreso.
“Eu... não sei. Talvez seja porque nunca quis uma pessoa
perfeita: nunca pensei que isso existisse. Ou talvez seja porque
nunca amei ninguém: nem na vida real, nem em meus sonhos, nem
em meus pesadelos.”
Julio morre.

A criatura que estava do lado de Renan tem a aparência de
uma bela morena de cabelos cacheados e pele bronzeada. Ela olha
indiferente para o corpo morto dele e depois se dirige à Filipe.
“Ele me chamou de Sharon. Mas agora isso não importa –
ele morreu. Se você quiser, eu posso ser sua. Pode me dar o nome
que quiser.”
Sharon chega bem perto de Felipe, um olhar amoroso que
parece quase impossível não acreditar que seja real. Ela abre os
lábios suavemente, desenhando a pergunta no ar.
“Que nome você prefere?”
O Capitão corre para o botão.
“Não, Capitão,” diz Alec, aflito, fazendo não com a cabeça,
“não faça isso. Ninguém mais precisa morrer. Essas... essas
criaturas, só querem nos dar amor. Todos podemos ser felizes,
Capitão. Só temos que amar e ser amados, e tudo vai ficar bem.
Tudo vai ser perfeito.”
“Amor? Não. Alec, isso não é amor; e se isso for amor, eu
prefiro o ódio!”
O Capitão aperta o botão acionando os sprinklers; Odete,
Sharon e Stefan se contorcem em convulsões, dando gritos e uivos
inumanos. Alec se desespera.
“Stefan!”
Ele tenta ajudar Stefan, que perdeu a aparência humana e se
tornou

uma

nuvem

revolta

de

tentáculos

se

movendo

caoticamente, mas não pode fazer nada. Logo tudo termina, e só o

que resta são três massas cinzentas mortas no chão.
Alec saca sua pistola, olhando com fúria para Felipe
“Você matou o único ser que eu amei na vida!”
Um tiro.
Alec está morto. Se matou com um tiro na têmpora.
No meio da confusão, Denis escapa com Bruna por um
corredor. O Capitão pega em um armário próximo um frasco
parecendo de inseticida, que contém o mesmo coquetel
descontaminante que acaba de matar as criaturas. Ele põe no cinto,
escondendo com a camisa. Hora de ir atrás de Denis e da coisa que
agora ele agora ama.
Felipe chega até o quarto de Denis; a porta está trancada, o
Capitão encosta o ouvido e ouve ruídos. Ele procura algo para
abrir a porta, e acha um machado na parede. O Capitão arromba a
porta, e é recebido por Denis com uma arma na mão.
“Não posso deixar você matar Bruna, Capitão,” diz Denis,
sorrindo e fazendo não com a cabeça. “Tem um ovo dentro dela.
Eu vou ser pai! Pai!”
“Você ficou louco, Denis,” diz Felipe.
“É verdade, Capitão,” diz Bruna. “Já vai nascer; me ajude,
Denis!”
De repente, a barriga de Bruna parece crescer enormemente;
ela deita no chão e abre as pernas.
Um grande ovo começa a sair pela sua vagina.
Denis vai até Bruna; ele segura a ponta do ovo e puxa,

ajudando a sair. Ele sorri, os olhos cheios de alegria, como se
aquilo fosse um bebê.
O ovo saiu: dois metros, amarelado. Um ruído, aparece uma
rachadura. Denis toca a rachadura, e começa a forçar os dedos
nela, Bruna segura suas mãos.
“Deixe o Capitão fazer,” ela diz, apontando o queixo para
Filipe.
O Capitão se aproxima. Ele descasca o ovo, pedaço por
pedaço, e dentro encontra ela.
Odete.
“Odete, eu matei você,” diz Felipe.
“O Amor nunca morre,” ela responde, sem nenhuma ironia
na voz.
O Capitão olha para Odete com o celular, e se assombra
com o que vê. A imagem é a mesma: Odete.
“Ficou surpreso?” diz ela, sorrindo. “Eu absorvi DNA
humano, agora eu sou humana. Não precisa se preocupar com
mais nada, querido. Agora está tudo bem. Vamos ficar juntos para
sempre!”
“Se você é humana, isso não vai te fazer nada,” diz ele, puxa
o frasco do cinto e dá uma borrifada em Odete. Ela grita, se
contorce, sua pele humana se rasga e revela sua verdadeira forma.
Denis arranca o frasco da mão de Felipe joga no chão, Felipe
começa a lutar com ele, Denis tenta sacar a arma, mas o Capitão
segura seu braço; eles lutam, o Capitão cai no chão, vê que o

machado está bem perto e tenta alcançá-lo, mas Denis aponta a
arma para ele.
“Pare, Denis!” grita Bruna. “Fique de pé, Capitão,” diz ela.
Bruna se aproxima de Felipe, tira o celular de seu cinto, joga
no chão e pisa em cima, estraçalhando.
“Capitão, será que você poderia se virar de costas por um
minuto?” pede Bruna, sorrindo, com olhar meigo. “Tenho uma
coisa para lhe mostrar.”
Felipe se vira de costas, pensando que são seus últimos
momentos.
“Pode olhar agora.” Só pode ser Bruna quem diz isso, mas a
voz é outra.
Só pode ser Bruna que está diante dele, mas a aparência
mudou.
“Lydia?” pergunta o Capitão, chocado.
O que ele via agora era uma bela moça de cabelos e olhos
negros, e pele clara, que sorrira com a alegria inocente.
“Sou eu mesma! Lydia, sua irmã. Esse é o nome que você
prefere, não é? O nome que você sempre preferiu.”
“O que você quer dizer?”
“Você não podia amar Odete, porque você não amava
Raquel; nunca amou. Só casou com ela para esquecer seu
verdadeiro amor.”
Ela caminha lentamente até Filipe e olha fundo nos seus
olhos.

“Eu sou Lydia. Eu sou seu verdadeiro amor – aquela que
você sempre amou acima de tudo.”
“Mas você é minha irmã!”
“Isso não importa, querido; não importa mais. Ninguém
mais vai ficar entre nós, vamos ficar juntos para sempre. Me leve
para a Terra com você. Nós vamos ser felizes para sempre – eu
juro.”
Felipe e Lydia se beijam, o coração dele cheio de emoções
confusas e contraditórias, cheio de tristeza e êxtase.
“Me leve para a Terra,” diz Bruna-Lydia, “mas antes vamos
apanhar mais ovos. Todos que couberem nesta nave.”
“Para quê?” pergunta o Capitão.
“Para quê?” repete ela. “Meu amor, precisamos de mais
pessoas felizes. Quando tivermos muitas pessoas, traremos elas
para este planeta. E despertaremos minha mãe.”
“Sua mãe?” ele pergunta, quase entendendo.
“Minha mãe, a mãe de todas nós, Kthalya. Ela está lá!” Lydia
aponta para a porta. “Ela está lá fora, esperando que nós, suas
filhas, a despertem!”
“Você está falando do monolito?” pergunta Felipe.
“Não, seu bobo, o monolito não: embaixo dele.”
Ela olha rapidamente para Denis, que parece confuso e
apático, e volta a olhar o Capitão nos olhos.
“Meu amor,” diz Lydia, “antes de irmos apanhar mais ovos,
você tem que fazer uma coisa.”

Ela pega a pistola de Filipe e coloca na mão dele.
“Mate ele,” ela diz, apontando para Denis. “Ele é fraco, só
vai nos trazer problemas. Você é um líder de verdade – você é meu
amor.”
O Capitão olha para Lydia, olha para Denis, segura a pistola
com firmeza e atira. Atira no frasco de descontaminante que está
bem perto dela.
O frasco explode, e a criatura leva um banho de coquetel.
Enquanto ela agoniza, lágrimas escorrem dos olhos de Felipe e
Denis.
***
Tudo isso aconteceu há três meses. Apesar do fantástico e
improvável de toda essa história, ninguém duvidou da palavra do
Capitão, já que as imagens das câmeras mostraram claramente todo
o acontecido, assim Felipe e Denis não foram processados pelas
mortes. Depois de algum tempo, se espalharam rumores de que
tudo não teria passado de uma farsa – computação gráfica teria
sido usada para criar aqueles vídeos. Por isso, muitos olham para o
Capitão com certa desconfiança.
Denis ficou algum tempo internado em um hospício. Não
falava coisa com coisa, chorava e delirava em desespero o dia
inteiro. Deram medicamentos fortíssimos pra ele, isso o acalmava,
mas fazia o infeliz parecer uma casa vazia. Depois de algum tempo
ele foi liberado, mas com acompanhamento psiquiátrico. Foi morar
com a irmã. Uma semana depois, Denis se matou dando um tiro

na cabeça.
Felipe teve mais sorte; apesar de muito abalado, está
conseguindo se recuperar. Ele saiu da Biopro, está atrás de um
novo emprego, tentando esquecer o passado, fazer outras coisas,
conhecer novas pessoas. Parece que está conseguindo.
Ao poucos tudo está voltando ao normal na vida de Felipe: a
noite está calma e morna, ele está relaxando em um bar, e uma bela
moça está dando em cima dele. Felipe se aproxima e pergunta:
“Qual é o seu nome?”
“Que nome você prefere?”

O Achado
Oscar Mendes Filho
Ainda não existiam muitos lugares como aquele: históricos e
inexplorados.
Por que ainda não o haviam descoberto? Por que nunca
haviam se interessado em explorá-lo?
Ainda não me era possível saber, mas era chegada a hora de
decifrar esse mistério.
Encravado sob o solo eu finalmente o encontrara, mas pela
implacável ação do tempo era difícil precisar se aquilo se tratava de
um templo ou um palácio, mas ainda que corroído pela ação dos
séculos, ele era maravilhoso.
Suas características indicavam que sua data de construção
provavelmente era anterior, e muito, ao nascimento de Cristo.
Ali, sozinho, me sentia viajar através do tempo.
A equipe que me acompanhava, formada por habitantes
locais, ficara na floresta aguardando meu retorno. Prostrados a
alguns metros da entrada da caverna estavam insanamente
amedrontados com as lendas que corriam acerca daquele lugar.
Para seu povo a caverna era um local maldito, onde nenhum
homem deveria pôr os pés e horrendas histórias eram contadas
sobre aqueles que desobedeceram esse "mandamento".

Para mim eram lendas, nada além disso.
Talvez as mesmas lendas que impediram outros exploradores
de ali chegarem antes de mim.
Não me impressionei com todas aquelas histórias, para mim
frutos da ignorância de povos alheios à Ciência, ligados ao
misticismo.
Ali estava eu diante da maravilha que persegui por toda
minha vida.
Adentrei a enorme caverna auxiliado apenas pela iluminação
do meu capacete e da minha lanterna e segui pela escuridão.
Após vários minutos de caminhada percebi que as comuns
paredes da caverna passaram a apresentar curiosas imagens
esculpidas, desenhos curiosos que representavam homens, animais
e sinais que de imediato não me foi possível identificar.
Segui adiante, curioso, até que enfim cheguei a um amplo
salão.
Estranhas imagens em rocha, já desgastadas e cobertas por
musgo, pareciam vigiar o local.
Encostadas às paredes elas deviam ter quase três metros de
altura e, à primeira vista, protegidas pela escuridão, davam a
impressão de serem guardiões do local.
Guardiões, mas o que elas estariam guardando?
Para mim eram somente estátuas decorativas, possivelmente
as que deram origem às lendas locais, e esse pensamento fez com
que não pudesse controlar uma pequena risada sarcástica.

Após o grande salão de entrada me deparei com um
corredor cujo final não conseguia ver, mas segui adiante até chegar
a outro salão, ainda maior.
Ao adentrá-lo pude vislumbrar uma gigantesca imagem ao
fundo, também esculpida diretamente na rocha, como tudo
encontrado ali, mas estranhamente ela parecia imune à ação do
tempo: corpo de homem e cabeça de algo semelhante a um touro,
ou uma cabra, com uma língua bifurcada a escapar-lhe da boca.
Uns oito metros de altura, calculei, embora a luminosidade de que
dispunha não fosse muito favorável para isso.
Confesso que ela me deixou arrepiado. Seus olhos pareciam
dirigir-se diretamente sobre mim, ainda que frios, pareciam
enxergar dentro da minha alma.
Porém, mais do que a feição impassível do ídolo à minha
frente, o que me horrorizou realmente foi constatar a presença de
alguns esqueletos caídos aos seus pés. Esqueletos que não eram
antigos, como indicavam suas vestimentas.
Não, os pesquisadores não ignoravam aquele lugar, eles o
haviam encontrado, porém não puderam contar ao mundo.
O que teria acontecido? Tudo estava inerte e silencioso, não
havia o que temer senão a escuridão que invadia cada fresta úmida
daquele lugar.
Repentinamente, ao vasculhar o local, me deparei com uma
urna bem trabalhada.
Assim como tudo ali, também estava esculpida em rocha,

mas adornada com belas imagens coloridas e algumas pedras que,
a princípio, pareciam ser preciosas.
Estava entreaberta. Meu coração bateu forte. Tesouros?
Sua tampa, um tanto pesada, foi removida e dentro dela
encontrei alguns pergaminhos.
Conhecimento, um tesouro ainda mais valioso que o ouro.
Ao serem manuseados percebi que eram de um material que
eu não conseguia identificar. Era macio, porém gorduroso, mas
continha muitas escrituras em uma grafia cuneiforme que me era
bastante familiar: suméria.
Anos de estudo, ainda que a débil luminosidade atrapalhasse
bastante, consegui traduzir o conteúdo do que primeiro me veio
aos olhos:
“Brilhas mais escuro que a noite
Surgistes antes mesmo que a luz
Invisível, sem corpo ou face
Ainda assim faz-se notar quando o deseja;
Penetras e paralisas a mente
Enquanto fortaleces e rejuvenesces o espírito
Desejas, ordenas e adquires
Aquilo tudo que é do teu agrado;
Aquece-nos desde que o tempo é tempo
Protege-nos a partir de nossa criação
Fortalece-nos ao o adorarmos
Massacras os incrédulos;

Surges em nossos sonhos
Ainda que estejamos despertos
Cuidas de nossos corações
Mesmo sendo eles ainda humanos;
Assustador, por vezes Grandioso por todo o sempre
Benevolente quando não sedento estás
Onipotente pela eternidade;
Aqueces nossas almas
Acalentas nossos corações
Proteges nossa nação e filhos
Grandioso és tu, Baphomet.”
Como que tomado por uma inspiração inconcebível a leitura
mental que fiz daquele texto ecoou pela escuridão, quebrando o
tétrico silêncio que tudo até então dominava.
As palavras escaparam de meus lábios sem que eu me desse
conta. Um cântico, uma poesia...
Ainda atônito, pude apenas perceber uma luz de procedência
desconhecida que se derramou sobre mim e que, ao invés de
aquecer minha alma, congelou meu sangue e travou meus
músculos.
Meu corpo agora imóvel desabou naquele chão de rocha fria,
úmida e pegajosa.
Não sei por quanto tempo fiquei ali “acorrentado”.
Meus olhos apenas observaram o definhar das luzes dos
meus aparelhos até o local ser tomado por total escuridão e meu

corpo se entregou à morte após várias horas de angústia e
lamentação.
Ainda que eu gritasse por socorro, quem em sã consciência
viria me ajudar?
Antes do suspiro derradeiro perguntei-me: eu o havia
encontrado, Baphomet, ou ele a mim?

O Crucifixo
Crowvox
Josué estava deitado em uma rede na varanda de sua casa.
Lia um livro de Stephen King chamado Joyland. Era fim de tarde e
a noite se aproximava de forma sombria, o céu cinzento trazia o
prenuncio de que uma forte tempestade castigaria em breve a
cidade.
A tranquilidade de Josué foi interrompida por um grande
estampido vindo das nuvens negras que se avolumavam. O som
estridente lembrou um trovão, mas era de uma natureza peculiar,
pois logo foi seguido de outros barulhos menores. O homem
levantou-se assustado e começou a olhar para cima, procurando a
origem do estrondo.
De repente um clarão surgiu das densas nuvens, como se
fosse um meteoro prestes a colidir com a terra em um filme de
ação. Logo Josué percebeu que não se tratava de algo alienígena,
mas sim de um avião, pelo menos um pedaço dele que caia
velozmente e sem rumo.
O homem temeu que os destroços caíssem em sua casa, mas
viu com certo alívio que a bola de fogo ensandecida passou pela
sua residência. Outro grande estrondo ocorreu quando o avião se
chocou no solo, a alguns quilômetros da casa de Josué, que sentiu a

terra vibrando ao seu redor na hora do impacto, sendo rompidas a
maioria das janelas de vidro do imóvel.
Josué correu rapidamente em direção aos destroços. O avião
havia caído em uma área de reserva florestal, não fazendo mais
vítimas do que os próprios passageiros. Ao chegar ao local,
constatou que várias pessoas entravam pela mata gritando e
pedindo por socorro. O desespero e a angústia eram os únicos
sentimentos ali presentes. Pelos restos da aeronave percebia-se que
era um grande avião comercial.
A cena que Josué presenciou, até aquele momento foi a pior
na sua vida. Havia pedaços de corpos e sangue por todos os lados
nos objetos que não tinham sido completamente destruídos pelo
fogo. Ao longe se ouvia sirenes de ambulância e órgãos de
segurança pública a caminho.
Josué sentiu um imenso mal-estar e acabou se ajoelhando na
mata devastada pelo caos. Foi neste momento que ele viu
pendurado em um galho de uma árvore um objeto de brilho
diferenciado. Foi ao seu encontro e percebeu que era um crucifixo
dourado, ligado a um cordão de ouro. Josué segurou o objeto em
suas mãos e sentiu rapidamente uma atração pelo mesmo,
lembrando o objeto precioso da saga Senhor dos Anéis. Ele não
conseguiu resistir e após perceber que ninguém estava
presenciando a cena, acabou colocando o crucifixo no bolso da
bermuda e voltando para sua casa, deixando para trás toda aquela
desolação.

Tudo parecia normal naquele voo que agora estava apenas
há poucos quilômetros do seu destino. Na última fileira havia um
casal com uma criança, uma linda garotinha loira de nove anos de
idade, com seu vestido verde preferido.
Pela janela a criança viu que o céu mudava de cor
rapidamente, passando de um azul profundo para um negrume
acinzentado. A menina fez um gesto para a mãe e disse:
— Mamãe, parece que vai chover, tenho medo de trovão,
mamãe quero ir embora.
— Calma minha filha, já estamos chegando, logo você estará
brincando em seu quarto.
Neste momento a voz do piloto surgiu no alto-falante do
avião e o mesmo falou:
— Atenção passageiros, iremos passar por um breve
momento de turbulência, peço a todos...
Um grande tremor fez cessar a comunicação e a o avião
começou a tremer convulsivamente. Algumas repartições de
bagagem abriram e malas e bolsas caiam em cima das pessoas e
nos corredores.
A garota começou a chorar. O casal abraçou a filha. O
barulho aumentava paulatinamente. O avião começou a perder
velocidade rapidamente. As máscaras de oxigênio caíram, mas
todos pareciam ter a certeza que nada mais poderia ser feito. A
mãe então tirou o crucifixo que trazia em seu pescoço e falou para
filha:

— Escute Ângela, vou colocar isto em você, não precisa
chorar, com isto estará protegida.
Colocou o colar na Filha e olhou nos olhos do Marido. O
fim se aproximava. Logo o avião perdeu uma das asas e o controle
foi perdido por completo, a última visão que Ângela levou desta
vida, foi ver seus genitores em um último abraço, depois ela e
todos os outros passageiros perderam os sentidos antes do
impacto fatal.
Alguns meses se passaram. Josué era um homem alto e
magro de 29 anos. Policial civil há cinco anos, tentava conciliar o
trabalho com o curso de direito que fazia à noite. Ele ficou
sabendo pelos noticiários que o acidente havia provocado a morte
de 143 pessoas e apenas de uma não tinha sido possível encontrar
os restos mortais, o de uma linda garotinha que tinha a imagem
divulgada constantemente pela mídia sempre sedenta por sangue.
Talvez alimentado pela constante lembrança, talvez pelo
sentimento de culpa de ter se apropriado do objeto de alguma
vítima do acidente; ele não sabia ao certo, mas às vezes Josué
acordava assustado, pensando ouvir gritos à sua volta. Morava
sozinho e começou a sentir estranhos pressentimentos. A sensação
de ser observado se fazia presente no seu dia a dia.
O crucifixo encontrado passou a ser levado para todos os
lugares por Josué, achava que com o “amuleto” ele estaria
protegido. Quando ia para a faculdade, além de um velho caderno,
ele sempre levava uma bíblia, mas dentro dela não havia escrituras

sagradas, estava oca por dentro. No local em que deveria haver
páginas de papel havia o recorte perfeito de uma arma e lá ele
depositava o seu revolver.
Naquela noite chovia bastante. Josué não conseguia prestar
atenção nos últimos minutos da chata aula de Direito
Previdenciário. O sinal finalmente tocou. Josué pegou a sua bíblia e
seu velho caderno e foi em direção ao carro que estava estacionado
um pouco longe da entrada da faculdade.
No caminho um carro branco passou perto de Josué,
rapidamente ele percebeu que havia uma mulher ao volante e uma
criança no banco de trás. A criança parecia mexer em algo no
banco. Mais a frente ele verificou um homem aparentando estar
dopado por drogas ou bebidas, sentado embaixo de um poste, com
roupas rasgadas. O homem começou a seguir Josué. O policial
tentou disfarçar que havia percebido e continuou indo em direção
ao seu veículo.
Caminhou mais alguns metros e ouviu um grande estampido
atrás. Rapidamente Josué abriu a bíblia e retirou de dentro a sua
pistola, disparando instintivamente na direção do barulho. Após o
susto inicial, o policial constatou assustado que o tiro que disparou
havia atingido um garoto no peito. Era a mesma criança que há
pouco tempo tinha visto no carro. O menino devia ter uns oito
anos. Só então ele viu o que havia provocado o barulho. O garoto
segurava alguns balões enquanto corria para abraçar o pai, um
professor da faculdade que iria para casa com a esposa. Mais tarde

ele saberia que a criança acabara de sair do circo com a mãe e tinha
comprado alguns balões, estando ansioso para mostrar ao pai.
Josué correu para tentar ajudar o menino que ainda lutava
bravamente pela vida. Todos à sua volta gritavam e ligavam para as
autoridades. O policial ajoelhou-se em frente ao garoto e com
lágrima nos olhos tirou o crucifixo do seu pescoço e colocou em
cima do menino, no local onde havia sido atingido. A criança
sorriu ao ver o brilhante adereço e balbuciou algo:
— A menina estourou meu balão, quero outro mamãe.
A mãe do menino, uma bela mulher ruiva de olhos verdes
partiu para cima de Josué e começou a lhe bater, dizendo que irá
pagar por aquilo.
Enquanto a confusão tomava proporções gigantescas, todos
acabaram olhando surpreendidos quando o garoto se levantou e
correu em direção a mãe, lhe abraçando e chorando copiosamente.
Em meio a toda aquela confusão Josué acabou vendo uma
esbranquiçada figura que aparentava ser uma criança com vestido
verde indo em direção do estacionamento, em sua pequena mão
esquerda ele reconheceu o crucifixo que lhe pertencia, a garota
desapareceu em uma névoa espessa por trás de um carro.
Josué nunca encontrou o amuleto que havia colocado em
cima do garoto, apenas disseram que o tiro tinha passado de
raspão. Depois de um longo processo judicial ele acabou sendo
declarado inocente, já que durante as investigações concluíram que
sofria de sérios distúrbios mentais. Nos seus piores pesadelos ele

via a figura de uma garota loira com lindo vestido verde dizendo
apenas “— Espero por você”.

O Espantoso Relato de
Bernardo Muriack

Pedro Teixeira
O relato que aqui farei constitui um alerta ao mundo.
Cheguei a supor que existiam explicações mais plausíveis e
racionais para os horrores presenciados em Terra Santa, mas
depois de muito refletir sobre todas as cenas grotescas que vi, só
pude chegar a uma única e inevitável conclusão – a de que uma
ameaça de proporções inauditas ronda a humanidade. Justamente
por isso, tentarei ser breve. O tempo urge. Vamos aos fatos.
I - Terra Santa
Desde o ano de 1916, a comunidade de Terra Santa vinha
causando alvoroço por todo o país. Seu líder era o Monge Antônio
José. Para seus acólitos, tratava-se de um homem santo; para o
governo federal e a opinião pública, a encarnação do demônio.
Antônio havia chegado ao Vale do Aceguá por volta de
1914. Alguns diziam que tinha vindo da região do Contestado,
outros, que era um soldado desertor participante da campanha
contra Canudos. Peregrinando por Santa Catarina, ele tornou-se

conhecido por seus supostos milagres, em especial a cura de
doentes.
Além disso, suas profecias sobre um povoado que abrigaria
os pobres do campo, proporcionando-lhes paz e prosperidade,
cativavam os sofridos camponeses daquelas plagas. Estes
acreditavam piamente quando ouviam o beato afirmar que
mantinha comunicação direta com anjos e santos, os quais
guiariam seus passos. As palavras de Antônio também comoveram
muitos religiosos, homens e mulheres dedicados de corpo e alma
ao cristianismo, os quais, no decorrer dessas andanças pelos
pampas, juntaram-se a ele, formando uma congregação.
Quando o Monge curou de uma grave enfermidade a filha
de Miguel Esteves, um rico fazendeiro, este, para expressar sua
gratidão, doou ao grupo imensas glebas de terra, nas quais Antônio
e seus seguidores erigiram Terra Santa.
O arraial de fato passou a abrigar todos os deserdados
daquela terra sem lei, onde a miséria campeava. E assim a profecia
foi concretizada. Com a notícia circulando aos quatro ventos, a fé
dos devotos e o número de moradores de Terra Santa foram
crescendo cada vez mais.
Os fazendeiros viam com preocupação sua mão de obra
escassear, e há tempos cobravam uma solução rápida do governo.
Acusavam Antônio de conspirar contra a jovem república, a
exemplo de Canudos e Contestado.
Eu, Bernardo Muriack, homem de letras a serviço da Gazeta

Vespertina, diante das assombrosas notícias que ecoavam por todo
o país, tive um estalo: resolvi viver entre os fanáticos, e contar o
seu ponto de vista da história. Meu trabalho na capital era
enfadonho: a política dos gabinetes enfastiava-me. Pressentia que
era no interior que encontraria matéria-prima para uma grande
obra jornalística e literária.
Imbuído desse intento, convenci meu relutante editor, e
rumei à cidade de Aceguá, por trem. Ao chegar à agência regional
da Gazeta, fiquei estupefato ao saber que havia arregimentadores
de Terra Santa na cidade, tamanho o arrojo daquele povoado
rebelde. Foi com um deles, o solícito e gentil Mateus, célebre por
integrar o núcleo fundador da utópica vila, que entrei em contato,
a fim de que me conduzisse a meu destino.
Tratava-se de um sujeito robusto, de rosto arredondado,
olhos miúdos e expressão atenta, cuja aparência e personalidade
contrastavam com a imagem pintada pelos grandes jornais, os
quais o retratavam como um jagunço feroz. Com exceção de seu
vestuário – capote, chapéu de abas largas e revolver preso a cintura
– nada havia ali que remetesse a tal imagem.
Depois de ajustar com o editor da filial a periodicidade da
remessa de meus relatos, o que seria feito por meio de
mensageiros, e dar instruções sobre como deveriam agir caso eu
deixasse de enviá-los, embarquei na carroça de Mateus. Após um
dia de viagem, chegamos.
No final da estrada que conduzia à famigerada comunidade,

do alto da colina de onde se enxergavam as milhares de casas que a
constituíam, notei uma circunstância macabra muito alardeada por
todo o país: jaziam nas pontas dos mourões que sustentavam as
cercas caveiras humanas, tais quais troféus de guerra. É o que havia
sobrado das expedições militares que vieram combater Terra Santa.
As caveiras eram como espectros a dizer aos infiéis: - Não
prossigam, vão embora!
***
O povoado estava situado em um vale de terra fértil, e sua
visão impressionava os viajantes. Ouso dizer que havia ali uma
pujança raras vezes encontrada em uma civilização humana. As
roças eram cheias de viço, o gado abundante. As construções, de
um capricho incomum. A imponente igreja era o centro. Havia até
mesmo uma pequena estação telegráfica.
Em Terra Santa a propriedade era coletiva, e o comércio
convencional foi abolido, sendo permitidas apenas trocas. Havia
uma boa escola e as crianças andavam bem-vestidas e calçadas.
Não se viam pessoas doentes. Dizia-se que as enfermidades
eram curadas pelas mãos santas do monge.
Assim, vivendo em ambiente tão agradável, habituei-me em
pouco tempo às lides daquela gente rústica. Integrado à
comunidade, eu participava de suas festas, dos jogos de carteado e
bingos.
Foi então que conheci a bela Maria Rosa.
Nos festejos de São João, vi aquela moça de face trigueira, a

pele cor de canela, os olhos negros profundos e cheios de
promessas, e convidei-a para dançar. O seu sorriso iluminava todo
o salão. Apaixonei-me de imediato.
Fiz-lhe a corte e a pedi em namoro para os pais. Na data
marcada para visitá-la, uma surpresa: Paulo Abade, o líder dos
Doze Pares de França – a guarda de honra de Terra Santa cujo
nome aludia à cavalaria de Carlos Magno na Idade Média –
chamou-me para uma conversa.
Senti certo medo. Não escondi de ninguém o que tinha
vindo fazer na comunidade, mas desconhecia o pensamento
daquela desconfiada gente egressa destes ferozes sertões.
Na varanda de sua casa, o bravo me recebeu. Foi assaz
direto: queria que eu testemunhasse o embate entre a defesa do
povoado e as tropas federais que rumavam para Terra Santa. Eles
chegariam em dois dias.
Aceitei de pronto o convite. Seria algo extraordinário e daria
proporções ainda mais épicas ao meu relato. Ademais, poderia
constatar se havia alguma verdade nas estórias que se contavam
sobre os “defensores celestiais de Terra Santa”. Explico-me.
Os matutos acreditavam que as tropas federais eram
debeladas por anjos, guerreiros invisíveis que trespassavam os
inimigos com suas lanças, verdadeiros instrumentos da ira divina.
Imerso nesses pensamentos, fui até a casa de minha amada, e
tudo transcorreu muito bem. Creio ter passado boa impressão a ela
e seus pais.

II – A Ameaça Invisível
Dois dias depois, a comunidade estava em ebulição. Os
beatos saíam a campo em procissões, invocando a ajuda dos anjos,
para fazer frente ao iminente ataque das Forças Federais.
Na vanguarda, uma figura bizarra. Trajado com uma longa
camisa verde que lhe descia por todo o corpo, a barba longa e
hirsuta, o olhar fulgurante em uma expressão profética, Antônio
José pregava.
***
Algumas horas mais tarde, Paulo Abade conduzia seus
liderados pela mata que margeava a estrada de acesso à Terra
Santa. Os soldados do governo se aproximavam.
Uma imensa apreensão tomou conta de mim. Não
estávamos em grande número: éramos no máximo 200 homens.
Por outro lado, as notícias sobre a expedição militar estimavam em
quase 1.000 o número de combatentes, municiados com 15
milhões de cartuchos e setenta tiros de artilharia. Traziam
metralhadoras Nordenfeldt e canhões Krupp.
Compartilhando com Paulo minhas preocupações, este
apenas alisava os longos fios negros de seu farto bigode, e com
uma tranquilidade assustadora dizia:
– Tenha fé, doutor, os anjos vão botar essa gente para
correr.

Pouco tempo depois, pudemos ver as forças federais, que em
sua marcha ligeira aproximavam-se rapidamente. A visão apenas
confirmava minhas preocupações: era um contingente assustador.
De súbito, as copas das árvores começaram a balançar, como
se alguém estivesse se movendo entre elas.
Paulo voltou-se para mim e disse em meio a um sorriso:
– São eles.
As cenas que vieram a seguir desafiam qualquer descrição.
Repentinamente, os soldados começaram a cair, tais quais vítimas
de um ataque invisível, aos montes. Seus corpos pareciam ser
perfurados por lâminas afiadas.
Não se tratava de uma batalha. As tropas chefiadas pelo
louco coronel Andrade Ferraz, o degolador, estavam sendo
dizimadas.
Desnorteados e em desespero, os militares atiravam a esmo,
atingindo seus próprios companheiros.
Aqueles que buscavam fugir pelas matas eram alvejados pela
defesa de Terra Santa. Outros, mais inteligentes, faziam o caminho
de volta, correndo como quem escapava do próprio demônio,
deixando para trás as peças de equipamentos, os cinturões, as
espingardas, as peças de artilharia, de modo a facilitar a fuga.
Nesse momento pude ver uma cena que me gelou a alma. O
comandante, atônito em seu cavalo, imprecando os desertores, de
repente estacou. Notei então que um rombo havia sido aberto em
seu tórax, do qual o sangue irrompia aos borbotões. No instante

seguinte, seu corpo estava suspenso no ar, como que movido por
uma força invisível.
O sangue revelava os contornos do que havia trespassado o
coronel: era algo flexível e vivo, assemelhando-se mais a uma garra
do que a uma lança.
Aquela cena era emblemática: a expedição de Andrade
Ferraz havia sido liquidada.
***
Os dias seguintes foram de muita festa. Em meio às danças e
às rodas de chimarrão, assavam-se bois e ovelhas na brasa.
A brincadeira favorita das crianças era a guerra santa contra
os ímpios homens do governo. Em suas correrias, fingiam ser
anjos a combater as tropas federais.
Tudo parecia correr muito bem. Mas abaixo da superfície
jazia algo aterrador. Essa foi a impressão que tive desde o massacre
das tropas. Uma cena em particular não me saia da cabeça: o
coronel suspenso no ar, agonizando e cuspindo sangue. Além
disso, pude ver em alguns dos corpos dos soldados estranhas
marcas que de modo algum assemelhavam-se ao tipo de ferimento
produzido por uma arma branca. Pareciam-se mais com marcas de
garras e dentes, pela disposição e simetria. Diante dessas imagens,
não pude deixar de lembrar uma das estórias contadas pelos
fazendeiros

da

região,

relacionada

a

criaturas

fantásticas

supostamente invocadas pelo monge, chamadas de chupa-cabras,

que atacariam seus rebanhos, dilacerando os animais e sugandolhes todo o sangue.
O ápice de minhas preocupações veio quando constatei que
boa parte dos bois e cabras criados em Terra Santa são conduzidos
por integrantes da guarda a grandes e soturnos galpões, todos os
dias, para finalidades que são mantidas em segredo. O fato é que,
depois de serem levados para lá, os animais nunca mais são vistos.
Influenciado por essas circunstâncias macabras, passei a ter
medonhos pesadelos nos quais era perseguido por criaturas
diabólicas, que se assemelhavam a híbridos de homens e répteis.
Era como imaginava os seres invisíveis que haviam dizimado os
soldados.
***
A mais recente derrota do governo ecoava por todo o país.
Novos moradores eram recebidos todos os dias, em grandes
multidões. Vinham esperançosos de tempos melhores, após fugir
das condições desumanas das fazendas.
Ouvi de muitos deles histórias pavorosas sobre como peões
haviam sido torturados até a morte por suspeita de associação com
a comunidade do Monge Antônio. Os requintes de crueldade
chegavam ao ponto de obrigar as vítimas a cavar suas próprias
covas! Eram atos inomináveis de covardia.
Diante desse quadro, era compreensível que tantos

debandassem para Terra Santa. Havia boatos macabros sobre fatos
ocorridos no povoado, mas as condições de vida não podiam
sequer ser comparadas ao que era visto nos campos.
Entretanto, as histórias que eu ouvia com cada vez mais
frequência em minhas investigações me causavam calafrios. Havia
na comunidade os Círculos de Oração – grupos de confiança do
monge Antônio. Beatos que, acompanhados da guarda de honra,
guardavam segredos espantosos, segundo os testemunhos de
alguns moradores amedrontados. Dizia-se que muitas pessoas da
comunidade, em sua maior parte moças, eram levadas por seres
celestiais. Elas voltavam alguns dias depois, grávidas. E, ao fim do
período de gestação, o monge entregava os bebês, logo após o
nascimento, ao próprio Arcanjo Gabriel.
Antônio atribuía as gravidezes ao Espirito Santo. Os
numerosos Círculos, de cujas famílias saiam a maior parte dos
abduzidos, acatavam suas palavras com uma fé cega e implacável.
Meu conhecimento desses pormenores devia-se ao fato de
que Maria era filha de Manoel Ferreira, um integrante do temido
grupo. Passamos a nos encontrar às escondidas. Os beijos e
abraços dela eram um bálsamo naqueles dias de tremendas
apreensões. Em meio a um deserto de preocupações e medos,
nosso amor florescia, e eu a sentia cada vez mais próxima de mim.
Mantínhamos longas conversas, nas quais trocávamos juras.
Planejávamos nosso futuro juntos: eu a levaria para a Capital, onde
teríamos muitos filhos. Maria perguntava, com um brilho estelar

nos olhos, sobre como era a cidade. E eu a descrevia com prazer.
Entretanto, sempre havia um momento em que suas
preocupações emergiam, e minha amada entristecia de repente,
tornando-se ensimesmada. Ela temia ser arrebatada, havia
escutado conversas. Eu tentava, na medida do possível, tranquilizála. Jurei sempre protegê-la:
– Nunca deixarei que a levem! É uma promessa. Se for
necessário, fugiremos daqui.
Ao ouvir tais palavras, Maria forçou um sorriso e baixou os
olhos tristonhos.
III – O Horror Provindo do Céu
Ao longo das semanas que se sucederam à derrota do
Governo Federal, foi anunciado que os anjos e a própria Virgem
Maria haviam contatado o monge e fariam uma aparição, em dia e
hora marcados.
Na tão propalada data, uma gigantesca procissão liderada
por Antônio seguiu para o campo. Beatas desfiavam seus rosários.
Homens carregavam grandes cruzes de madeira e imagens de
santos. Havia também muitas bandeiras estampadas com símbolos
cristãos.
A oração prosseguiu até o momento em que uma voz
estridente bradou:
– Vejam, no céu, as contas do rosário da Virgem.

No instante seguinte, os outros fiéis, ao olharem para o
firmamento, tiveram as mais diversas reações: alguns choraram de
emoção, outros caíram de joelhos e se puseram a rezar de forma
ainda mais fervorosa.
Maria, que estava ao meu lado, voltou-se para o alto e
estremeceu. Ergui meus olhos e pude ver o motivo: o que os
caboclos diziam ser contas de um rosário pareciam-se mais com
veículos aéreos, que combinavam características de aviões e
zepelins, numa formação que realmente se assemelhava a um colar.
Gaguejando, ela disse:
– Bernardo, são essas as coisas que levam os bebês! São eles.
E desatou a chorar. Abracei-a e tentei confortá-la
***
Em um de nossos encontros, Maria prometeu mostrar-me
algo ainda mais espantoso do que todos os fatos presenciados até
então. Sendo filha de um integrante dos Círculos, minha amada
tinha acesso a algumas de suas reuniões secretas, as quais
observava escondida em um casarão vizinho à área restrita onde
tais encontros ocorriam.
Fui convidado a acompanhá-la num daqueles atos de
espionagem. No dia marcado, seguimos por uma trilha que
conduzia ao local. A lua cheia iluminava nosso caminho.
Adentramos o casarão, e aguardamos.
Logo pudemos ver, pelas frestas da janela, o Monge Antônio

e seu séquito aproximando-se, iluminados por lampiões. Em meio
a palavras em latim e rezas, ouvíamos o choro de uma criança. Os
soluços partiam de um berço carregado pelos beatos. A procissão
era acompanhada por membros da guarda.
Após mais algumas orações, e de um sermão no qual
Antônio exaltou as virtudes de Terra Santa e dos anjos protetores,
um forte zumbido pode ser ouvido. Subitamente, todos olharam
para o céu. Uma luz intensa projetou-se sobre eles.
O Monge calmamente tomou o bebê em seus braços,
erguendo-o em um oferecimento:
– Bendito Arcanjo Gabriel, oferto-lhe mais um soldado para
o sagrado exército celestial!
Os beatos responderam, em uníssono:
– Amém!
Acima deles flutuava o que parecia ser um dos objetos vistos
no dia da aparição. A uma distância menor assemelhava-se ainda
mais a um zepelim, com a diferença de que sua superfície era
totalmente lisa. A forte luz, que agora parecia focalizar o monge e
o infante, era projetada pelo estranho veículo.
Foi então que notei, aterrorizado, os olhos daquela criança:
eram totalmente negros, como se recobertos por uma membrana.
Sua cabeça também era mais volumosa do que a de bebês normais.
Seria aquilo uma doença? Ou a ação de maus espíritos?
Logo depois vimos, assombrados, um homem de elevada

estatura, crânio avolumado, e olhos tão negros quanto os do bebê,
trajado com um estranho macacão, flutuar de uma abertura do
veículo até o solo, recebendo a criança dos braços do monge.
Os dois elevaram-se, como que arrebatados pela luz, até a
abertura, que em seguida se fechou. O veículo partiu veloz e sumiu
em meio às estrelas.
A partir daquele momento, tive uma certeza: não havia anjos
protegendo a comunidade. Os seres que visitavam Terra Santa
eram monstros vindos de outro planeta ou dimensão. E se
dividiam em, no mínimo, dois tipos: as feras invisíveis que
derrotaram as tropas federais, e aqueles grandes homens sinistros,
como o que levou a criança, os quais guiavam os veículos aéreos.
Talvez fossem aliados, ou os chupa-cabras que mataram Andrade
Ferraz eram controlados, de algum modo, pelos tripulantes das
máquinas voadoras.
De qualquer maneira, era evidente que o fanatismo do
Monge e seus seguidores os levava a distorcer a realidade,
enxergando, naquelas abominações,seres divinos. Caso contrário,
teríamos um quadro ainda mais assustador: a natureza diabólica
das criaturas seria conhecida pelo líder e pelos integrantes do alto
escalão, e mantida em segredo dos demais em virtude de interesses
obscuros e inconfessáveis.
***
Os dias seguintes foram de muita angústia. Tínhamos a
impressão de que éramos vigiados durante todo o tempo, como se

seres invisíveis nos espreitassem. Em um encontro na floresta,
Maria falou-me, com a voz embargada e aquele tremeluzir úmido
dos olhos que antecede as lágrimas, sobre sua amiga Ana, a mãe da
criança raptada.
A moça havia sido arrebatada um ano antes, e desde seu
retorno, grávida, vivia como um fantasma, a perambular pela casa,
balbuciando palavras sem nexo, o olhar perdido e vazio.
Minha amada voltara a ouvir conversas de que ela seria a
próxima a ser abduzida, o que explicava seus nervos em
frangalhos.
Não suportava mais vê-la sofrer. Acabei convencendo-a a
fugir comigo. Não a deixaria cair nas garras daqueles fanáticos e
seus mestres. Os riscos eram grandes, mas não havia outra saída.
Jurei-lhe que imaginaria uma forma de escapar daquele inferno.
***
No dia seguinte, Mateus, o arregimentador, convidou-me
para um passeio na floresta, a pretexto de acompanhá-lo na
catalogação de plantas – o hábito que mantinha nas horas livres.
Estremeci. Aquilo me parecia muito estranho.
Mantivemos silêncio durante todo o trajeto até o denso
matagal. Assim que passamos pelas primeiras árvores, ele
subitamente disse, em um tom cúmplice e tranquilizador:
– Doutor Bernardo, o senhor é um homem inteligente. Já
deve ter percebido que neste lugar nada é o que parece ser: estes
anjos invisíveis que se alimentam do sangue de cabras… Este

santo, que sob a pele de cordeiro é o mais cruel dos lobos…
Mateus prosseguiu no mesmo tom, afirmando que o monge
Antônio guardava horrendos segredos, dos quais tinha provas
robustas. Havia escutado minha conversa com Maria no dia
anterior, enquanto caminhava pela floresta, e estava disposto a nos
ajudar, sob a condição de que eu publicasse na Gazeta uma
reportagem sobre toda a iniquidade do beato.
De início relutei, temeroso, imaginando que podia se tratar
de uma armadilha. Mas alguma coisa em sua postura e tom de voz
me convenceu, e acabei aceitando-lhe a oferta.
– Pois bem, estejam preparados, pois amanhã partiremos.
Não se preocupem, apenas façam tudo o que eu mandar– disse.
Após a apreensão inicial, eu estava eufórico: havia finalmente
encontrado uma forma de livrar Maria do terrível destino que lhe
haviam reservado.
***
A carroça de Mateus partiu bem cedo no dia seguinte. Eu o
acompanhava no banco da frente, sob o pretexto de documentar a
arregimentação de novos devotos. E Maria escondia-se entre as
quinquilharias da parte posterior.
A viagem, em suas primeiras horas, foi tensa, devido a
constante sensação de que olhos invisíveis nos perscrutavam.
Entretanto, logo que tomamos uma boa distância do povoado,
respiramos aliviados, felizes por termos nos livrado de todo aquele

horror.
Paramos num rancho que pertencia a um tio-avô de Mateus,
e lá nos separamos. O arregimentador explicou que precisava
tomar outro caminho, e nos deu dois cavalos, água, mantimentos,
uma espingarda e um mapa para que nos orientássemos. E
também documentos misteriosos, que segundo ele desmascarariam
o sinistro monge:
– Eis os registros que revelarão a verdade sobre esse
facínora. Quero que os publique em seu jornal. Os interesses
defendidos por esse homem devem ser destruídos!
Antes de nos despedirmos, perguntei-lhe quais eram seus
motivos para arriscar-se daquela maneira, fazendo oposição ao
monge. Mateus respondeu que Antônio José corrompia os nobres
ideais cristãos de Terra Santa, por meio de alianças espúrias com
seres inumanos que visavam escravizar o planeta. Por esse motivo
precisava morrer. E isso logo seria providenciado, entretanto, para
que ele não se tornasse um mártir, toda a perversidade de seu
caráter precisava ser exposta. Provinha daí a necessidade da
publicação da reportagem.
Após uma farta refeição, tomamos caminhos diferentes, e o
arregimentador desejou-nos boa sorte.
***
Pela inexperiência em cavalgar por aqueles rincões, nosso
trajeto parecia durar mais do que o normal. Mas ao menos ainda
sabíamos onde estávamos. A noite se acercava, e consideramos de

bom alvitre acampar em uma clareira na floresta que margeava a
estrada e prosseguir na viagem no dia seguinte, evitando perigos
desnecessários. Assim, apeamos e montamos uma fogueira.
Depois de comermos, eu passei a vista pelos documentos
entregues por Mateus. Era um conjunto estranho e assustador de
registros, os quais revelavam que Antônio pertencia a um culto
secreto imemorial que venerava monstruosidades provindas do
espaço. Outros relatos narravam sua escabrosa atuação como
coronel de um regimento enviado para exterminar o quadro santo
do Contestado.
Mas o mais assombroso eram as gravuras nas páginas de
uma espécie de diário de autoria do próprio monge, que retratavam
homens soturnos – idênticos ao que eu havia visto na noite do
arrebatamento do bebê – cercados por criaturas desenhadas
apenas em seus contornos. Estes indicavam seres humanoides de
cabeças ovais encimadas pelo que parecia uma fileira de chifres, os
quais prosseguiam ao longo das costas tais quais corcovas. As
ilustrações sugeriam que esses monstros eram obedientes aos
condutores dos veículos aéreos, e eram acompanhadas por um
impressionante conjunto de estranhas inscrições semelhantes a
hieróglifos, que exerciam um efeito quase hipnótico.
Guardei novamente no envelope aqueles documentos,
repugnado, e voltei todas as minhas atenções a Maria, poupando-a
de minhas mais recentes descobertas. Ela já havia sofrido demais.
Conversamos sobre nossa vida futura, entusiasmados, construindo

juntos a narrativa de como seriam nossos dias a partir daquele
momento, enquanto observávamos as estrelas no céu enluarado.
Apesar de meu semblante leve e de meus sorrisos, eu
continuava apreensivo e ainda tinha a forte impressão de que
estávamos sendo vigiados. Isso se devia em certa medida a algo
primal e aterrador na paisagem que nos cercava, uma mata
fechada, úmida e escura como breu formada por canforeiras e
ciprestes de cujos galhos pendiam barbas-de-velho. Mas creditava a
maior parte desse renitente sentimento ao nosso longo período de
angústias em Terra Santa, que havia produzido uma marca
indelével em nossas almas. Tentei tranquilizar-me, portanto.
Contudo, após algumas horas de genuína alegria, no exato
momento em que eu havia conseguido esquecer por um instante
toda aquela iniquidade, veio o golpe que destroçou e enterrou
nossos sonhos. Ouvimos aterrorizados o maldito ruído, o qual
soava como o prenúncio de grandes desgraças, assombrando-me
desde então: era o zumbido emitido pelos infernais veículos aéreos.
Percebemos de imediato o que aquilo significava, e pude ver
a angústia nos olhos de minha amada, na forma de uma súplica,
um pedido desesperado de proteção. Tentamos montar nos cavalos
e fugir. Mas os animais relinchavam em desespero e não
conseguíamos acalmá-los.
Logo o grande objeto surgiu, e projetou sua ofuscante
luminosidade sobre nós. Tentei pegar a espingarda, mas antes que
o fizesse senti meus músculos paralisados, certamente em virtude

de algum feitiço lançado pelas criaturas. Maria então foi envolvida
por aquela misteriosa energia que, tal qual um gigantesco braço
constituído de luz, horrendo e inescapável, a imobilizou.
Lágrimas de raiva e tristeza escorriam pelo meu rosto
enquanto eu a via flutuar, inerte, com uma expressão muda de
pavor, até aquela terrível abertura que remetia aos mais sinistros
pesadelos.
***
Depois do rapto de Maria, fiquei um longo tempo
atordoado, sem saber o que fazer.
Após recobrar as forças, prossegui em minha jornada,
carregando um imenso peso no coração e na alma. Eu não tinha
conseguido salvá-la. Em meu íntimo sabia que carregaria essa
culpa eternamente.
Algumas horas depois, já próximo a Aceguá, comecei a
escutar sons nas copas das árvores, e estranhos sussurros. Então,
alarmado, galopei velozmente e encontrei uma cabana no meio da
floresta. Creio que os ruídos foram produzidos pelas feras
invisíveis que estão em meu encalço.
Este relato será escondido aqui, neste casebre, com os
documentos entregues por Mateus. Guardo a esperança de que
meus empregadores da Gazeta Vespertina, dando por falta de
minhas narrativas, venham me buscar, conforme combinamos, e o
encontrem. Para isso deixei sinais ao longo da floresta, códigos que
eles entenderão.

Tentarei de todas as formas fugir desses demônios para
encontrar minha amada novamente um dia. Mas creio que é uma
tarefa quase impossível, e não sei se conseguirei escapar com vida.
Devo assegurar, portanto, que minha mensagem ao mundo estará a
salvo.
Ouço no teto os movimentos das malditas criaturas. Logo
elas entrarão para assassinar-me. Portanto, não tenho mais tempo.
Devo registrar aqui meu apelo: as autoridades mundiais devem
ficar alertas, pois a humanidade corre grande risco. Seres egressos
de outra dimensão ou outras galáxias se passam por deuses,
iludindo os incautos, e podem, com o poderio que demonstraram,
dominar e escravizar nosso planeta. É a única conclusão a que
pude chegar, diante de tudo que presenciei. Talvez seja inútil
enfrentá-los, mas é a opção que resta a nossa espécie.
Rezo para que esses fatos não sejam esquecidos e para que
cheguem de alguma forma ao conhecimento das autoridades…
Antes que seja tarde demais.

Sagrado e Profano
Faby Crystall
“Carne não é apenas carne!
Carne não é pó!
Carne é objeto de desejo. Subjugar ou Santificar?
Carne é objeto de penitência ou violação?”
Faby Crystall
Como fico satisfeito, quando posso fazer com que você seja
minha!
Dominada! É assim, que tem que ser!
O seu sofrimento é o meu prazer, o meu deleite. Enquanto
você chora de dor, eu entro em êxtase!
Que pena, minha criança, tão acuada, como um bicho
assustado. Acorrentá-la nesta cama e subjugá-la através da força,
para o meu desvio, o meu prazer, é algo sublime!
Ver sua carne, se abrir ao toque do meu chicote, uma, duas,
várias vezes e depois jogar água com sal em suas feridas, é tão
gostoso, quanto aquele sorvete de chocolate, que você estava
saboreando, quando te encontrei, naquela tarde quente de verão.
Ainda lembro-me da sua saia com estampa de flores, a

camiseta branca e sandália amarradas no tornozelo, em um tom de
rosa, que combinava com a estampa da saia. Um belo conjunto,
que compunha sua pele bronzeada e cabelos castanhos, amarrados
num belo rabo de cavalo.
Foi tão fácil fazer você me seguir, mas, isso não seria
surpresa, já que a minha condição facilitava sua confiança em mim!
A parte mais difícil foi tirar sua roupa, porque essa mesma
condição, já não me ajudava. Mas, depois que consegui tirar, foi
mais fácil, ver sua vergonha e raiva de mim, é como poder aplaudir
cada ato meu. É dessa raiva e da sua dor, que me alimento que me
mantenho vivo, para suportar os dias, as dúvidas e lamentações
dos outros.
O sangue escorrer das suas costas, após uma chicotada é
como beber água, na hora da sede. E quanto mais vejo o chicote,
encontrando sua pele lisa e macia como pêssego, mais vontade
tenho de chicoteá-la. Soltá-la da cama e fazer você andar de quatro,
puxando seu pescoço com esta coleira, ornada com rubis, é meu
fascínio!
Meu pequeno animal!
Vê-la tremendo de frio, dor e medo, é tão sublime!
Colocá-la de novo na cama, agora deitada, com as pernas
abertas e possuí-la, com força, causando dor, faz com que eu possa
ter o maior e melhor orgasmo que já imaginei ter!
Enquanto a possuo, estapeá-la e ouvir seus gritos de
desespero, aumenta o meu desejo e preciso aproveitar, porque não

sei quando encontrarei outra igual a você!
E após essas horas de delírio e prazer, paro e penso: como
me livrarei de você?
Não, não adianta pedir, implorar; não ficará viva!
Não posso correr esse risco; você arruinaria a minha vida!
Ah, já sei!
Vou pegar meu brinquedo preferido. Só preciso lembrar
onde está a chave do armário. Hum! No fundo da gaveta do criado
mudo da direita, como ao lado do Pai!
Que ótimo que você não tem mais forças; fica mais fácil
colocar você aqui dentro. Daqui a quatro dias, tiro você de dentro
da Donzela de Ferro¹, porque será mais fácil tirar seu corpo e
enterrá-lo no Cemitério das almas perdidas.
Ficará aí, e não poderá se mexer. Enquanto isso tomarei um
banho revigorante, colocarei meu hábito e o barrete² vermelho e
seguirei com minha vida entediante, porque logo mais, começará a
reunião dos Cardeais, que é o que eu sou!
¹ - Donzela de ferro - uma representação da face da Virgem Maria, é
um instrumento de tortura e execução
² - barrete - é um objeto quadrangular provido geralmente de 3 palas e
quase sempre de um pompom. Sua cor varia de acordo com o clérigo, podendo
ser usado por todos. O barrete tem uma representação de autoridade.

Tributo ao Mestre
Carlos Henrique Fernandes Gomes

para apreciadores de um bom banquete
— Porra! Quem será? — e lá foi ele abrir o portão para ver
quem tocava a campainha em momento tão inoportuno. Abriu o
portão com força e deu de cara com uma fadinha carregando uma
cestinha com alguns chocolates.
— Oi tio Carlinhos! Doces ou travessura? — a fadinha
falou, sorrindo, mostrando uma janelinha nos dentes. Carlos sentiu
a saliva engrossar e uma sensação gostosa no pé da barriga. Os
pelos da nuca arrepiaram-se. Calor no peito, de dentro para fora.
Mãos suando.
O que uma fadinha estaria fazendo no Dia das Bruxas?
Esperando para ser devorada? Ele entendeu que sim e, num bote
de cobra, agarrou-a, tapando sua boquinha com a mão, fechou o
portão com um chute e correu para o porão.
Dentro da sua cabeça ouvia o solo de guitarra da música The
Number of the Beast, do Iron Maiden.
A fadinha esperneava e tentava tirar da cara a mão do tio
Carlinhos. As asinhas já amarrotadas, a cestinha caída no chão, sem

nenhum chocolate dentro, a fantasia rasgada. Os movimentos
foram ficando mais fracos, os olhinhos arregalados, os
movimentos mais lentos, os olhinhos passando do pavor para o
cansaço, os movimentos cessando, os olhinhos amolecendo, como
se estivessem com sono. Os movimentos pararam e os olhinhos,
ainda abertos, brilhantes de um jeito diferente, ainda olhavam para
o tio Carlinhos. A fadinha não pulsava mais e sua inocência não
fazia mais diferença.
Uma sensação relaxante de sentir a vida de alguém escorrer
entre seus dedos. A fadinha mole debaixo do seu braço esquerdo,
as asinhas quebradas, a cabeça pendurada numa posição incômoda.
Carlos havia marcado com o Silvio e a Patrícia para se
encontrarem no Manifesto Rock Bar e se divertirem como crianças
adultas na festa de Halloween. Passou a semana trabalhando na
fantasia de Grim Reaper ou Ceifador de Almas ou, simplesmente,
Morte. Fez bolsos para carregar dinheiro e celular e colocou leds
vermelhos, por dentro capuz, acionados por um pequeno
interruptor no punho da manga direita. Sentiu-se tão confortável
na fantasia que decidiu não usar nada por baixo.
Ainda com a fadinha debaixo do braço, decidiu oferecer aos
seus amigos um almoço no dia seguinte. Apalpou a coxa da
fadinha, pegou o celular e ligou:
— Alô... Não, não, é claro que eu vou... Vou me atrasar, mas
vou... Amanhã vou fazer um almoço especial pra vocês: pernil de
cordeiro assado com alho e alecrim... Sabia que vocês iam gostar...

Beleza... Então vocês vêm dormir aqui em casa... Tá... Beleza, tô
chegando.
Olhou para o relógio, olhou para o pernil e, na sua mente,
viu a mesa posta: ele e seus amigos comendo o pernil da fadinha,
bebendo cerveja do Iron Maiden e rindo alto de idiotices. Verificou
na memória se tinha todos os ingredientes em casa: pernil, ok;
quatro dentes de alho, ok; alecrim, ok; sal e pimenta do reino, ok;
cerveja do Iron Maiden, ok. Olhou para o relógio outra vez,
colocou a fadinha no freezer, a cestinha também, recolheu os
chocolates do chão e colocou-os no bolso, pegou o celular e
chamou um taxi pelo aplicativo.
Carlos estava relaxado, sentindo-se bem. O Halloween
sempre foi um dia especial para ele, mas esse é disparado o
melhor: teve a rara oportunidade de sentir o que mais gosta e ainda
ofereceria um almoço especial para seus amigos.
Recebeu a mensagem de que o taxi estava a sua espera.
Apagou a luz, trancou a porta do porão e subiu correndo. Havia
um clima de agitação anormal na rua. Entrou no taxi que o deixou
na porta do Manifesto Rock Bar. A moça da recepção, com uma
maquiagem de gente morta, achou a fantasia dele legal e ficou
ofegante e excitada quando ele acendeu os leds do capuz. Pegou a
comanda e encontrou-se com seus amigos lá dentro.
O Silvio fantasiado de Silvio, a Patricia de vampira e ele de
morte fizeram um relativo sucesso. Até que a noite estava divertida
e a banda Helloween fake, ou cover tocou, meio de qualquer jeito,

o que há de melhor da banda verdadeira. Muita gente bêbada, o
trio sentiu-se em casa; muita gente com cara de morta, o trio
sentiu-se em casa.
Por volta de 2:00h foram embora. Assim que chegaram,
Carlos foi descongelar o pernil. Tirou a fadinha endurecida do
freezer e deixou-a descongelar. Ligou o ar condicionado em 25º,
trancou o porão e foi dormir. Sonhou que preparou um prato
especial para seus pais: costelas de cordeiro ao molho de hortelã.
O celular tocou às 6:00h da manhã. Com um olho fechado,
outro aberto, ele atendeu com voz de roqueiro:
— Alô... Calma, fala devagar... Não, não vi... Como assim...
Sumiu... Num tá na casa de alguma amiguinha... Calma que ela
deve estar na casa de alguém... Não, como já te falei não a vi... Se
souber de alguma coisa, eu aviso... Estou torcendo por vocês.
Perdeu o sono.
O Silvio ainda roncava que nem um trator no sofá e a
Patricia, no colchonete, enrolada no cobertor que nem um
morador de rua. Carlos deixou a mesa pronta para o desjejum
deles, pegou uma caneca de café e um pão com manteiga e foi para
o porão.
A fadinha já estava descongelada e sua mãozinha direita, que
de madrugada estava retorcida apontando para cima, estava caída
como que desmaiada. Ligou o som para ouvir Iron Maiden e
tomou o café da manhã com calma, olhando a fadinha que parecia
dormir. Depois começou a trabalhar.

Primeiro desembalou e lavou a peça, limpou a bancada e
pegou seu jogo de facas. Afiou uma na outra, apalpou o pernil de
cima a baixo e escolheu o melhor lugar. Começou a cortar a carne
molinha; a faca avançava como se cortasse manteiga. Encontrou o
osso; fez força entre o encaixe do fêmur na estrutura do ílio.
Desestruturar o esqueleto é o que ele mais aprecia nessa arte; exige
mais de sua técnica. Não teve tanto trabalho quanto teve com uma
ex-namorada.
— As fadinhas são tão macias e delicadas que até abrem o
apetite. Espero que eles gostem. — pensou e, enquanto cortava o
pernil na rótula do joelho, mergulhou em lembranças do passado.
Ele e o Silvio se conhecem desde os dez anos e logo uma
afinidade apareceu: a morte. Ficavam por perto quando os adultos
deleitavam-se com as mortes alheias, fazendo o assunto render
mais que devia. Depois, os dois conversavam sobre o que ouviram
e passaram a ter um respeito diferenciado por essa entidade
misteriosa e maravilhosa.
Foi o Silvio quem descobriu o heavy metal e o Iron Maiden.
Ficou fascinado pelo Eddie, o zumbi-mascote-monstro da banda.
E a paixão pela música que lhe despertava coragem fez com que
tomasse uma decisão: jamais abandonaria suas convicções. Não
demorou a compartilhar a música divina com o amigo e Carlos
entendeu o recado. Aquela música dotada do imensurável poder de
fazer brotar convicções tornou-se a trilha sonora da sua vida
também.

O Silvio formou-se em engenharia e montou uma funerária;
Carlos não estudou e investiu em suas habilidades de artesão.
Tornaram-se sócios no lucrativo e infalível negócio da morte,
quando o Silvio precisou da sua ajuda para reconstruir o rosto de
uma mulher bonita, assassinada pelo marido com seis tiros no
rosto.
Fazia tempo que não tinha boas lembranças como essas.
Após desossar, colocou o pernil na forma, embalou a
fadinha em filme plástico e guardou-a no freezer. Escondeu o lixo,
limpou a bancada, lavou e gradou as facas. Subiu com a excelente
peça na forma, ainda sentindo nos dedos a maciez da carne e o
ferroso cheiro de sangue frio impregnado nas narinas.
O relógio marcava quase 9:30h.
O Silvio e a Patricia já haviam acordado, tomado café da
manhã e estavam falando das fantasias ridículas que viram na festa.
Carlos demorou em arrumar a zona que fizeram na sua cozinha e
começou a preparar o pernil de fada/cordeiro.
Fez cortes por toda a peça, de três em três centímetros, e
preencheu-os com alho fatiado. Colocou sal e pimenta por cima do
pernil, de acordo com seu excelente gosto, e espalhou alecrim por
cima e por baixo da peça.
Foi para a sala esperar o tempero agarrar-se à carne e jogar
conversa fora. Riram das fantasias ridículas que viram no dia
anterior, contaram piadas, e Carlos gabou-se das suas habilidades
mostrando detalhes da sua fantasia. Não demorou muito e o

assunto tomou ares de seriedade porque o Silvio passou a narrar o
que o Dia das Bruxas representa para ele.
Disse que sente o que todo mundo sente no Natal. Explicou
que escolheu a profissão que tem porquê gosta de dar um bom
destino às coisas e lembrou de quando ele e o amigo gostavam de
ouvir os adultos falando dos mortos e uma palavra chamava sua
atenção: destino. A afirmação mais comum de que Deus quis assim
não o atraia, mas o destino sim, e passou a entendê-lo como o fim.
E esse fim, após pensar e pesquisar, identificou como um lugar
físico: o caixão.
A Patricia animou-se dizendo que é uma mulher prática. Por
isso, ama o Dia das Bruxas como o único dia do ano que pode
deixar de ser prática para se divertir. E quando olharam para o
Carlos esperando para ouvi-lo, ele se fez de difícil, mas logo cedeu.
Ele gosta de falar de si mesmo e não perderia a chance.
Começou dizendo que no dia anterior matou uma criancinha
que veio pedir doces, e serviria a eles a coxa direita dela como se
fosse um pernil e que guardou o resto no freezer do porão. Era
isso que ele gostava de fazer no Dia das Bruxas: matar pessoas e
cozinha-las.
Após um instante de silêncio, estouraram numa gargalhada
que não acabava mais.
Carlos se levantou com a barriga doendo de tanto rir e foi
para a cozinha.
Já eram 11:30h e os estômagos principiavam a se assanhar.

Satisfeito consigo mesmo, tamborilando os dedos na beirada
da forma, ao ritmo do Iron Maiden que tocava lá na sala, teve uma
excelente ideia: cortou ao meio cinco batatas e colocou-as em volta
do pernil, valendo-se da licença poética em sua culinária.
Acendeu o forno, regulando-o para 180ºC, foi subir as
cervejas do Iron Maiden para o congelador e colocou o pernil no
forno.
A campainha tocou.
Era a mãe da fadinha, desesperada, descabelada, quase uma
bruxa, chorando enquanto tentava falar. Carlos sentiu-se bem
falando com ela. Gostava de mostrar sua habilidade incomum em
ser sínico, fingindo ser solidário ao sofrimento alheio. Ficou nessa
conversa fiada com a mãe desesperada e mais alguns vizinhos por
quase meia hora. Desculpou-se explicando que estava com o
almoço no fogo e, ainda por cima, com visitas e entrou.
O pernil estava bonito por fora. Espetou a faca até o meio,
afastou para o lado e viu três camadas: no ponto, rosada e a maior
praticamente crua. Em volta do pernil formou-se um caldinho de
cor indefinida e apetitosa e as batatas estavam douradas. Tirou a
forma e colocou-a no centro da mesa, sentindo o cheiro
maravilhoso do banquete que ele preparou para impressionar seus
amigos.
Colocou o arroz para esquentar, enquanto o cheiro do pernil
se espalhava pela casa, e foi arrumar a mesa. Colocou o jogo de
pratos da morte, que ele mesmo pintou a figura do Grim Reaper

emoldurado por uma fumaça vermelha, e fez questão de usar o
jogo de talheres com caveira de resina na ponta do cabo, que ele
mesmo fez, e os copos, também de caveira, que comprou na
Galeria do Rock. Deu o tempo certinho de esquentar o arroz e
tirar da geladeira três garrafas de cerveja do Iron Maiden trincando
de geladas.
Sentaram-se à mesa e o anfitrião passou a servir os pratos. O
primeiro foi para a Patricia, que puxava para si, com as mãos, o
cheiro do pernil, já comendo antes de comer. Uma bela fatia do
começo da peça, ainda pingando sangue, duas metades de batata e
uma colher de arroz. Para o Silvio, uma fatia generosa, pingando
muito sangue, uma colher de caldo por cima, meia batata e não
quis arroz. Para o anfitrião, o mesmo que o Silvio. Abriram as
cervejas, brindaram e puseram-se a comer, preferindo começar
pelo miolo da fatia.
A primeira mastigada foi de olhos arregalados, a segunda
balançando afirmativamente a cabeça e a terceira de olhos
fechados. O almoço transcorreu ao som do Iron Maiden, garfos e
facas se chocando contra os pratos e exclamações ininteligíveis de
quem fala de boca cheia.
Já estavam na segunda cerveja e no terceiro prato e ainda
não davam mostras de estarem satisfeitos. A parte de fora do
pernil ninguém comeu, mas a que estava crua foi devorada com
uma voracidade quase que de canibal. E o banquete continuou até
sobrarem apenas as partes mais cozidas do pernil da fadinha.

Últimas Horas
Ronaldo Costa
Percebo as gotas de suor brotarem na testa e escorrerem
lentamente em direção às têmporas, mas aos poucos noto todo o
corpo úmido. Compartilho com ele a sensação de paralisia que o
incomoda tanto, mas para mim isso é normal. O lençol está
empapado. Passo a língua pelo canto da boca e sinto o gosto
salgado do líquido. Escuridão total, já que ainda não abri os olhos
e ouço o irritante som eletrônico de um despertador digital à
direita da cama.
Abro os olhos e vejo um teto branco com um ventilador
cujas pás se movem lentamente, sem ruído, na velocidade mínima.
Pisco uma... duas vezes. Consigo mover o braço e desligar o
maldito despertador, movo a cabeça devagar e olho para ele: 6:30 é
o que marcam os números vermelhos piscando. Com certo
esforço, ergo o corpo e afasto o lençol, é hora de levantar.
Sentado na cama, olho em volta. Um quarto simples, mas
agradável, é o que eu vejo. Cama, criado com uma gaveta,
luminária para leitura, um armário branco, uma escrivaninha onde
repousa um notebook e alguns objetos, um tapete felpudo sob os
pés, nenhum quadro nas paredes. Num canto estão as roupas que
foram usadas no dia anterior.

Me sinto capaz de levantar já e vou até o armário dele.
Escolho uma camisa leve, uma calça jeans um tanto surrada, meias,
cueca e usarei o mesmo tênis que está junto às roupas perto da
porta do quarto. Na verdade, tanto faz a roupa que usarei, escolher
é apenas um capricho ao qual me acostumei. Em cinco minutos
estou vestido. Apesar do suor, não me preocupo em tomar um
banho.
Vasculho a calça usada no dia anterior e pego a carteira,
chaves, um pacote de Hall´s pela metade e coloco tudo nos bolsos
da calça que estou usando. Saio do quarto.
Quase consigo ouvir os gritos que ele tenta emitir ao
perceber que estou no controle. Não consigo evitar um sorriso de
sarcasmo por isso.
Não há ninguém mais na casa. Nunca há. Não sei o que faz
com que eu escolha sempre solitários, mas é uma regra natural da
minha condição. Nunca acordei ao lado de ninguém, nunca vi
ninguém nas casas além do meu possuído do dia. Ele continua a
lutar dentro deste corpo que compartilhamos, posso sentir seu
desespero infrutífero enquanto uso seu corpo como se fosse meu e
ele nada pode fazer a respeito senão acompanhar passivamente os
acontecimentos. Ele vê tudo o que vejo, sente tudo o sinto, mas
quem manda agora sou eu.
Não faço ideia do que este aqui faz na sua rotina, então
decido apenas caminhar pelas ruas, aproveitar o dia na cidade.
Antes de sair olho num espelho do banheiro e aprovo o que vejo.

Um rapaz de boa aparência, saudável, olhos claros e cabelos
castanhos anelados. Outra regra curiosa da minha condição:
raramente “acordo” num corpo feminino. Aconteceu apenas umas
poucas vezes.
Caminho pela rua e observo, como sempre discretamente, as
pessoas em volta. Andam apressadas, alheias umas das outras,
cuidando de seus afazeres. Cada uma delas é um universo
particular fechado em si mesmo. Olho os livros na vitrine de uma
livraria e penso que poderia ser bom ler um, mas nunca tenho
tempo para isso. A cada vez que entro em um corpo novo, fico
nele apenas o tempo suficiente para me alimentar de sua energia
vital. Pode ser poucas horas ou muitas, mas nunca mais que um dia
incompleto. Houve alguns que precisei deixar ainda na parte da
manhã, portanto certamente nunca terei tempo de ler algum
romance. No máximo algumas páginas de alguns que encontrei
com meus possuídos, por pura curiosidade.
Numa praça, comprei pipoca e um jornal. Sentei num banco
e li um pouco, joguei pipoca para os pombos e senti a cada minuto
aquela vida se esgotando, me nutrindo. Por experiência sei que este
corpo não vai durar muitas horas em meu poder. Será um daqueles
que esgoto rapidamente.
Umas jovens passam por mim e olham para trás. Gostaram
dele, dão risadinhas e olham furtivamente sobre os ombros. Foi
bom isso, essa sensação de ser paquerado. Tenho certeza que ele
também teria gostado, não fosse seu pavor tentando entender o

que está acontecendo. Mas como os livros, não tenho tempo para
isso também. Olho para outra direção, me perdendo no horizonte
inexistente da metrópole.
Começo a sentir o incômodo. A sensação de estar preso
quando se quer alçar um voo e ver tudo do alto. Começa com um
formigamento, depois uma inquietude e por fim a impaciência de
me livrar daquele peso que é o corpo físico. Deixo o jornal
cuidadosamente dobrado sobre o banco da praça e vou resolver
isso, antes que se torne uma dor. Mas, ah... A dor é inevitável.
Quando estou fraco, algo me atrai para o corpo de alguém,
não sei como acontece. Quando dou conta, abro os olhos e
pronto, estou dentro da pessoa. Mas para sair, só há um modo.
Estou agora perto de um viaduto e o reconheço. Já estive ali
outras vezes. Lembro das grades de ferro caprichosamente
trabalhado, da textura das peças e do tremor da estrutura por causa
do trânsito nas últimas décadas. Me lembro de bondes passando
por ali, de senhoras com sombrinhas e homens de cartola. Não
mudou muito dos anos vinte para hoje. O que mudou demais foi o
entorno e as pessoas. Olho para a larga avenida abaixo, será fácil
fazer o que deve ser feito.
Sinto lágrimas escorrerem pelo rosto, de alguma forma ele
sabe o que vai acontecer e não quer, mas nada pode fazer a
respeito. Me sento sobre a amurada e num instante dou impulso ao
corpo, lançando-o no ar em direção ao asfalto. Durante a queda
escuto gritos, buzinas, impropérios, tudo muito rápido, pois

calculei bem o objetivo. Num relance ainda vejo o caminhão que
escolhi freando sem sucesso e em seguida sinto o impacto no solo,
os ossos quebrando e as rodas da cabine do enorme veículo
passarem sobre o corpo. A dor é indescritível e acaba numa fração
de segundos, mas não pense que é fácil sentir a dor de uma morte
violenta a cada vez que se termina uma refeição.... Estou livre e do
alto vejo a multidão se aglomerando sobre a amurada do viaduto e
também lá embaixo, ao redor do caminhão. Não demora muito e
escuto as sirenes. Por ora estou satisfeito, mas em poucos dias vou
acordar novamente dentro de outro possuído cuja vida terminará
para que a minha continue.
Vocês humanos me deram muitos nomes já: Depressão,
Desilusão, Loucura, Obsessor, Encosto, Inimigo, Cramulhão,
Tinhoso, Demônio, Vampiro Psíquico (gosto deste em especial,
tem um certo charme...). Nem mesmo eu sei o que sou
exatamente, mas existo há muito tempo e continuarei a existir até
que não tenha mais como me alimentar deste grande rebanho de
almas chamado humanidade.
Nos próximos dias, quando você for dormir, talvez eu te
visite e acorde para ver o mundo com seus olhos na manhã
seguinte, desfrutar suas últimas horas com você. Quem sabe?

Os Autores – Biografias
Faby Crystall
Me chamo Fabiane, tenho 36 anos. Sou mãe, batalhadora e
amante...das letras!
Sempre gostei de ler e incentivo isso, nas minhas filhas.
Procurando um dia contos de terror, encontrei o Recanto das Letras.
Comecei a ler os contos e comentar, até que um dia, meu amigo João Murillo,
também escritor do RL, me incentivou a escrever um conto e a partir daí,
escrevi muitos outros. Não apenas terror!
Poesias, sentimentos, reflexões, são algumas categorias que gosto
bastante de escrever.
Desejo que gostem dos contos, aqui publicados, porque foram escritos
com carinho e dedicação para vocês!
Mordidas no coração!
Leia mais textos da autora no link:
RECANTO DAS LETRAS ou APENAS UMA LÀGRIMA

E. N. Andrade
Sou um mero alagoano de vinte e dois anos, estudante do
curso de Letras da Universidade Estadual de Alagoas, tenho o

hábito de me isolar do mundo real para criar meu próprio mundo.
Sou conhecido pelo romance gay “Um Amor Singular” publicado
em 2012 pela Bookess Editora, mas o que pouco se sabe é que
iniciei a escrita no site Recanto das Letras em 2010, onde possuo
mais de duzentos textos, a maioria são contos de terror, que é um
dos meus gêneros favoritos.
Leia mais textos do autor no link:
SITE DO AUTOR

Jeff London
Nasceu em 19 de março de 1980, na cidade de Betim, Minas
Gerais. Formado em Direito no ano de 2012, casando-se logo em
seguida em 2013.
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

César Costa
César Rodrigo Mendonça da Costa nasceu em 14 de
Dezembro de 1980, na cidade de Resende-RJ, onde vive
atualmente com a esposa e seus dois filhos. Bacharel em Sistemas
de Informação, flerta com a escrita desde a adolescência,
compondo músicas, escrevendo contos, poemas e outras histórias
que vão da fantasia ao romance policial. Vencedor do Concurso de

Novelas Históricas/ Bahia-2012, com o livro "2 de Julho - Uma
História de Liberdade", além desse, é também autor dos livros “O
Guerreiro de Aukazland”, "O Sequestro", "Lado A e Lado B Retalhos de Uma História de Amor", "Estocolmo, Segredos de
Uma Vida" e "Os Casos Ocultos de Sherlock Holmes". Participa
das coletâneas: Em Contos de Amor, com o conto "Face a Face"
Com o Amor, A Morte do Outro Lado da Luneta, com o conto
"A Emboscada", Do Céu ao Inferno, com o conto "O Filho da
Serpente", Os Matadores Mais Cruéis Que Conheci II, com o
conto "A Testemunha", Antologia Tupãense, com o conto "O
Contrato", Nova Literatura Brasileira, com o poema "Pensamentos
Sobre Um Amor" e do Micro-contos de Humor IV, com o microconto "A Primeira Vez". Tem na leitura e em séries televisivas o
seu hobby.
Além do prêmio de Novelas Históricas, recebeu o prêmio
Macedo Miranda/2013 como destaque na área de literatura e foi
um dos vencedores do II Concurso Nacional de Literatura
Infanto-juvenil de Ponta Grossa com a história "Em Busca do
Patinete Perdido".
Leia mais textos do autor no link:
SITE DO AUTOR

K.H.A.O.S
''K.H.A.O.S ,psicólogo clínico e escritor nas horas vagas.

Começou a escrever em 2007 pequenos poemas para o site
Recanto das Letras. Em 2013 escreve textos com influências no
surrealismo, terror e ficção.
Autores como Willian Burroughs, Alan Moore, Hakim bey,
Michael Moorcock, Clive Barker ,Lovecraft, Stephen King,
Lautreamont e Sade , são grandes influências em sua escrita.''
Leia mais textos do autor no link:
BLOG DO AUTOR

Larissa Prado
Larissa Prado, 28 anos, formada em História, admiradora
inveterada do gênero horror escrevo contos com o intuito de
apaziguar a mente inquieta. Minhas maiores influências na
literatura são H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Bram Stoker,
Robert Louis Stevenson, Stephen King entre outras referências no
gênero.
Leia mais textos da autora no link:
BLOG DA AUTORA

Lucas Souza
"Me chamo Lucas, tenho 23 anos, e moro em Bauru, interior
de São Paulo.
Sempre gostei de criar histórias, desde pequeno eu carrego

essa paixão comigo, o meu estilo preferido é o suspense, drama, e
terror psicológico, as inspirações pra criarem minhas histórias vem
de várias situações diferentes, coisas do dia a dia, ouvindo uma
música, assistindo um filme, ou lendo um livro, transformando as
lutas pessoais em pequenas histórias, certos contos faço em
formato de quadrinhos, enquanto outras eu gosto de escrever em
poesias, que particularmente é o meu estilo de escrita preferido."
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Ricardo Lohem
Ricardo de Lohem Dania Pedroza nasceu em São Paulo,
Capital, em 18 de fevereiro de 1971. É escritor, dedicado ao gênero
ficção

científica,

e

biólogo,

formado

pela

Universidade

Presbiteriana Mackenzie. Em 2014 lançou seu primeiro romance:
Kaunan O Homem Lagarto. Hoje se dedica a vários projetos,
sendo que sua atividade literária está voltada, principalmente, para
a produção de contos, que ele chama de “Universos em Gotas”.
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Oscar Mendes Filho
Renascido em 01.12.1975 Oscar Mendes Filho é paulistano,

casado e pai de dois filhos. Possui treze obras publicadas no
formato e-book: Prisioneiro da Eternidade – RPG, Contos Para
Nunca Esquecer, Hanz, Prisioneiro da Eternidade, Prisioneiro da
Eternidade II - A Redenção, Joshua, Contos Para Nunca Esquecer
Vol. II, Sombras do Castelo, Waverly Hills – a Morada do Mal, A
Fúria do Tarrasque, Relatos Macabros I e II e Você Quer Ser
Escritor(a)?
Também é responsável pelos blogs Prisioneiro da
Eternidade

(www.prisioneirodaeternidade.blogspot.com)

onde

publica contos de sua autoria e algumas notícias acerca da
Literatura Fantástica e é Editor-Chefe do site Bastidores da
Informação (www.bastidoresdainformação.com.br) onde, também,
possui uma coluna voltada ao horror/terror, o Arquivo do Horror.
Leia mais textos do autor no link:
SITE DO AUTOR

Crowvox
Natural de João Pessoa-PB, nascido em 1977, formado em
direito no ano de 2003 pela faculdade UNIRG-TO, sou servidor
público concursado, exercendo atualmente o cargo de Procurador
do Município de Palmas-TO.
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Pedro Teixeira
Pedro Teixeira começou a escrever em 2013, publicando
seus textos no site Recanto das Letras. Fez parte da 42ª edição da
coletânea “Palavra é Arte” com o conto de ficção científica
“Projeto Guardião”, em 2014, e irá participar do primeiro volume
da antologia “Vozes do Medo”, a qual reúne autores que
inscreveram seus contos nas edições do Desafio de Terror
Rascunhos Literários, no Recanto das Letras. Colaborou com a
edição n°2 da Revista Contos e Vozes, com um texto sobre H.P.
Lovecraft. Além disso, vem desenvolvendo com o artista Felipe
Kroll uma adaptação para os quadrinhos de seu conto
“Primordial”. Adora música e considera o Led Zeppelin a melhor
banda de rock da história.
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Carlos Henrique Fernandes Gomes
Paulista desde que nasceu, há 44 anos, não troca São Paulo
por nenhum outro lugar; talvez pelo Havaí. Budista, roqueiro,
vascaíno, gosta de escrever para se divertir. Apaixonou-se pela
literatura de terror, faz pouco tempo, porquê acredita que nela
cabem todos os outros gêneros.
Leia mais textos do autor no link:

RECANTO DAS LETRAS

Ronaldo Costa
Ronaldo Costa nasceu em Caratinga, interior de Minas
Gerais, em 1968. Trabalha na área de Gestão da Qualidade e já
publicou e-books nessa área. Hoje publica contos de terror no
blog

www.irmandadedosvampiros.wordpress.com

e

pretende

publicar em livro seu primeiro romance “Cross – A Ascensão de
Sophia” brevemente, pois a obra já está disponível em e-book.
Leia mais textos do autor no link:
BLOG DO AUTOR

Donnefar Skedar
Nascido na cidade de Santo André – São Paulo, Donnefar
Skedar publica na internet desde 2009, seu primeiro livro
publicado online foi “Kristendant City – O Orbetite”, seguido por
dezenas de contos no site Recanto das Letras. Seu estilo principal é
o Horror seguido por Suspense, mas o mesmo escreve vários
estilos. O autor também assina em algumas obras com o
pseudônimo de Jay Olce e publica suas obras pelo selo
independente Elemental Editoração.
Leia mais textos do autor no link:
SITE DO AUTOR

Curta a página do livro no Facebook:
http://www.facebook.com/aartedoterror
Para edições anteriores acesse:
EELOJA.COM.BR
ELEMENTALEDITORACAO.ORG
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