
 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Escrever é experimentar o poder da criação, um pouco da 

centelha divina que brilha em cada uma de nós.” 

Iolandinha Pinheiro 
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O BRILHO VERDE DA ESCURIDÃO 

 

 

Sentado e de cabeça baixa, já havia respondido à mesma pergunta pela quarta 

ou quinta vez.  Não adiantava falar que não sabia, ninguém acreditava em mim. 

Na sala ao lado eu ouvia os gritos do pai dela. Minha mãe chorava e fazia 

ligações. Eu só queria ir para casa e tentar dormir. Eram tempos estranhos 

aqueles. 

— Vamos lá, Lucas! Conte de novo. Onde vocês dois estavam? 



Era uma resposta difícil de dar, porque na última vez que eu a havia visto, 

Isabel estava alguns metros abaixo da superfície da água e depois 

simplesmente sumiu. Fiquei aguardando por uns dois minutos enquanto as 

minhas esperanças se afogavam junto com ela, e gritando o seu nome, mas 

minha amiga não retornou. Corri para a casa onde morava e avisei ao seu pai. 

Em pouco tempo ele e outras pessoas mergulhavam no ribeirão e procuravam 

pelas margens sem encontrar Isabel. 

No meio daquela gritaria eu me desligava e só ouvia um zumbido agudo que 

abafava todas as vozes ao redor. Quando a polícia chegou eu fui levado junto 

com o pai da menina, e outras pessoas foram buscar minha mãe. 

Durante o trajeto ia pensando naquele ano incomum e em tudo o que nos 

levara até aquele exato momento de completa estranheza e solidão. 

A vida para nós começou a mudar no primeiro dia do ano. Estava quase 

completando onze anos de idade, levávamos uma vida absolutamente normal. 

Meu pai era professor, minha mãe tinha um salão de beleza. Morávamos em 

uma casa confortável e tínhamos uma rotina perfeita até o dia em que papai 

não apareceu em casa após o trabalho e tivemos que mudar nossas vidas 

completamente. 

Como se estivessem esperando este evento a qualquer instante, mamãe e a 

Bá, andavam para um lado e para o outro, colocando coisas em malas e 

queimando papéis na chama do fogão. Vi quando tiraram o fio do telefone da 

tomada e me mandaram ficar assistindo tv até ser chamado. A Bá me deu um 

pacote de biscoito de chocolate com leite. Elas achavam que não, mas eu 

sabia exatamente o que estava acontecendo e o motivo. Não tinha exato 

conhecimento dos fatos, mas se lembrava de que as reuniões que papai 

participava não eram sobre poesia inglesa, e que o grupo dele era de 

resistência ao governo. 

No dia seguinte saímos como fugitivos, pegando os objetos mais importantes e 

partindo sem avisar aos vizinhos. Mamãe falou que não deveria comentar com 

ninguém sobre a nossa partida. Não perguntei o motivo. Dormi a maior parte da 



viagem, estendido no banco de trás do carro. Quando acordei a cidade já havia 

sumido e a estrada era uma sequência tediosa de árvores e postes se 

sucedendo. 

Afinal, chegamos a um sítio de um amigo dos meus pais. Havia lá uma casinha 

triste e coberta de poeira, encravada num terreno parcamente arborizado, sem 

luxo, ou balanços, ou vizinhança alegre para distrair.  No fim da estradinha se 

via apenas [outra casa, menor ainda que a nossa. Na frente dela, quebrando a 

monotonia do branco amarelado das paredes, um jardinzinho caprichosamente 

cuidado. E nada mais. 

Nossos vizinhos tinham uma filha um pouco mais velha que eu, e como éramos 

as únicas crianças em toda aquela vastidão monótona, logo nos tornamos os 

melhores amigos. Foi com ela que aprendi a derrubar frutas das árvores 

usando pedras, onde passava o ônibus para a escola, e os melhores 

esconderijos para escapar das brincadeiras pesadas dos meninos mais velhos 

que nós. 

Vivíamos o dia a dia criativo da infância sem grana, e éramos felizes naquela 

ilusão de paraíso.   

Isabel era tudo para mim. Meu alento, minha musa, a minha melhor companhia 

e, sobretudo, a minha inspiração para fazer as coisas mais insensatas 

naqueles tempos sombrios da década de setenta. 

Estávamos sempre metidos em encrencas. Uma vez peguei a Bá se queixando 

da Isabel para a mamãe. Falando que ela era má influência. Por causa de uma 

travessura que fizemos juntos fiquei de castigo e acabei perdendo um passeio 

organizado pela escola, pelo qual esperávamos há semanas. 

Pensei que o dia estava perdido e saí escondido, pelo caminho da vereda, para 

o ribeirão. Já havia andado uns quinhentos metros quando vi que jogavam em 

minha direção pedregulhos quase me acertando as pernas. Logo depois ouvi 

um assobio longo e inconfundível saindo do meio das árvores e um grito me 

chamando, seguido de uma boa risada. 



— Lucas! Espera por mim.   

Era a Isabel com um saco de pedras na mão. Fiquei feliz por ela não ter ido ao 

passeio. Seguimos juntos até uma margem onde sabíamos que o rio era mais 

fundo. Nos encostamos numa rocha alta e eu joguei a linha. Meia hora depois, 

nenhum peixe no embornal, e a Isabel já estava impaciente. 

Havia pedido para que não tagarelasse porque iria espantar os peixes. 

— Que peixe? Não tem nenhum peixe aí.  Ninguém vem mais pescar aqui 

porque os peixes sumiram, não sabia? 

— Tem sim, acabei de ver um. 

— Nem nadando a gente acha peixe aí. Olha só. 

Fiz que ia empurrá-la na água segurando seus braços para que não caísse de 

verdade, mas as minhas mãos suadas a deixaram escapar.  Então vi Isabel 

caindo na água e descendo para o fundo, como se fosse ao encontro dos 

peixes que ela dizia não existirem. Sempre ficava aflito quando ela entrava na 

água, porque eu ainda não sabia nadar. 

Quando vi que não voltava comecei a gritar. No começo achei que era 

brincadeira para que eu me sentisse culpado. Fui andando pela margem, 

olhando se não estaria escondida pela vegetação da beira. Nada. Fiquei uns 

instantes sem ação. Meus olhos se encheram de lágrimas. Desejei que meu 

pai estivesse lá. Larguei tudo e saí correndo. Meu coração cheio de pavor e 

medo dos pais dela não conseguia deter os meus passos velozes. 

Depois tudo virou um caos. Uma pequena multidão foi até lá para ajudar. Mas, 

de verdade, a maioria ficou conversando, inventando histórias e criando 

versões sobre o que havia acontecido lá, a maior parte delas me colocava com 

culpado pelo sumiço. 

Quando os homens cansaram de mergulhar, foram indo embora e fui no carro 

da polícia com o pai de Isabel e os soldados. 



O interrogatório entrou pela noite, e só me liberaram quando meu tio chegou lá 

com um advogado. Sair da delegacia, finalmente, não me trouxe nenhum alívio. 

O desaparecimento de Isabel pesava sobre a minha cabeça como uma 

acusação. Ficava vendo Isabel escapar dos meus dedos repetidamente. 

Naquela madrugada eu só consegui cerrar os olhos quando os primeiros raios 

atravessavam as frestas entre as venezianas da janela. 

A escola deu alguns dias de folga, como se fosse um luto sem corpo. Eu ficava 

cismando, olhando para o caminho vazio enquanto o sol fazia sua trajetória na 

paisagem. No sétimo dia acordei com vozes altas que vinham da sala. Segui 

para lá de pijama mesmo. A mãe de Isabel chorava agarrada à minha mãe, 

mas também sorria. Tive certeza naquele momento que minha amiga havia 

voltado. 

No horário de visitas eu e mamãe pudemos vê-la. Estava pálida e não se 

movia. Olhamos apenas pelo vidro da porta.  De súbito ela se virou para nós e 

sorriu. Os olhos estavam completamente vermelhos, assustadores. Senti uma 

mão tocando no meu ombro e tive um susto. Mas era apenas o médico 

chegando para avaliar a paciente. 

— Vai passar. Não se preocupe. Parece que a água do ribeirão estava 

contaminada por algum produto. Mandamos para análise. 

Não tive mais vontade de fazer visitas no hospital. Esperei até que voltasse 

para casa. A mãe dela avisou e fomos. Havia um bolo e uma garrafa grande de 

refrigerante para nos receber. Outras pessoas já haviam estado lá, o bolo 

estava pela metade e não havia mais café. Relutei um pouco mas fui até o 

quarto de Isabel. A primeira coisa que senti foi o cheiro. O quarto estava muito 

limpo, mas, ao fundo conseguia sentir umas notas aromáticas diferentes, um 

bafio se insinuando entre o perfume de limpeza, desinfetante e o cheiro de 

jasmim vindo dos lençóis recentemente engomados. 

Isabel estava na cama, esperando por nós. Assim que entramos percebi uma 

espécie de mancha prateada em uma de suas coxas, que ela rapidamente 



cobriu com um lençol. Os olhos haviam adquirido um brilho esverdeado que lhe 

dava um ar sobrenatural. Sentei-me numa cadeira, mamãe só fez algumas 

perguntas e se retirou. Quando ficamos a sós, ela me falou que havia 

encontrado uma abertura no meio das rochas da outra margem, e que do outro 

lado era uma gruta com paredes brilhantes. 

— E o que você ficou fazendo lá? 

Isabel calou-se um pouco e ficou olhando para o bordado do tecido da cortina. 

Depois de um tempo em que pensei que a conversa já havia terminado, ela se 

voltou para mim e respondeu sem muita convicção. 

— Não lembro… 

— Não acredito nisso, Isabel. 

— Se eu contasse o que vi, e quem eu vi, você também não acreditaria. — 

Disse isso e pediu que eu fosse. 

Dei a visita por encerrada. Levantei-me, me despedi e saí do quarto 

procurando pela minha mãe que naquele momento estava fazendo um 

embrulhinho com um pedaço de bolo que iria levar para a Bá. 

Enquanto caminhávamos de volta para casa, minha mãe perguntou se a minha 

amiga estava bem. Acho que a frustração que eu sentia acabou respondendo 

por mim. 

— Está bem o suficiente para contar mentiras. 

Depois daquele dia acabei me afastando um pouco de Isabel, em parte porque 

ela parecia outra pessoa, e, também, porque me sentia excluído da sua nova 

vida. 

Tudo estava diferente. Isabel havia virado uma espécie de celebridade local. 

Repórteres vieram fazer uma matéria com ela, e o laudo sobre a água do 

ribeirão informando que haviam encontrado vestígios de uma substância 



desconhecida pela ciência, ajudava a tornar o incidente ainda mais instigante. 

No fim das contas o que fazia minha amiga estar no centro das atenções era 

aquele brilho verde espectral adquirido depois do acidente, que faziam com 

que ela ficasse com um aspecto de fada alienígena ou sei lá o quê. As 

pessoas, o canal de tv, até alguns religiosos vinham apenas ver aquele 

fenômeno, cada um com a sua explicação. 

Eu me sentia de fora de tudo, traído por ela ter virado o centro das atenções, e 

não ser mais a minha Isabel. Decerto que ela não havia se afastado de mim, e 

nem tinha culpa alguma de ter virado a principal atração da cidade. Eu podia 

ver, nas poucas vezes que ela aparecia na janela ou no quintal, o quanto 

parecia estar triste com aquele assédio diário. Muitas vezes eu inventava de 

aguar a grama só para ficar observando o movimento na casa dela. Numa 

destas vezes vi uma ambulância parando na porta da casa e Isabel saindo em 

uma maca. Por recomendação médica as entrevistas e as visitas foram 

proibidas. 

Pouco se sabia de Isabel, apenas que ela piorava gradativamente. Na escola a 

sua cadeira vazia era uma testemunha da nossa impotência diante dos fatos. 

Nesse meio tempo meu pai mandou uma carta do Chile falando que estava 

bem e que queria que nós fôssemos para lá. Em outros tempos isso me 

deixaria feliz, mas com o estado de Isabel eu não me animava para ir embora. 

Um dia eu vi a mesma ambulância trazendo minha amiga de volta. Senti que 

aquilo não era uma boa notícia. Queria muito estar errado, mas a volta dela 

significava apenas que a medicina não tinha nada mais a fazer. 

A casa estava cada vez mais silenciosa. Ninguém cuidava do jardim, ou varria 

a calçada. A Bá ia lá todos os dias para levar comida. Acho que se ela não 

levasse, morreriam todos de fome, ou de tristeza. Evitava a todo custo pensar 

em Isabel, mas a intuição indicava que se quisesse me despedir dela era 

melhor encarar este momento tão desagradável. 

Ainda nem havia chegado ao começo da cerca quando fui atingido pelo cheiro. 

Era um odor ácido e agressivo, um cheiro quente que me dava uma imediata 



vontade de vomitar. Entrei silenciosamente e fui andando para o quarto de 

Isabel.  Ela estava na cama enquanto a sua mãe passava uma espécie de 

pomada naquilo que seriam as suas pernas. Digo isso porque as pernas dela 

estavam recobertas por uma camada de pele prateada que lembrava escamas. 

Era de lá que vinha o fedor de apodrecimento que impregnava aquela casa. 

Isabel olhou para mim, horrorizada, flagrada naquele momento íntimo e 

asqueroso simultaneamente.  Seus olhos agora estavam mais para 

arredondados e as pálpebras haviam se retraído. Sorriu para mim com os 

lábios entumecidos e vi uma lágrima descendo pelo seu rosto estreito e 

pontudo. Estava irreconhecível, mas eu jamais a confundiria com qualquer 

outra garota do universo. Ainda era a minha Isabel. 

Pedi para que ficássemos sozinhos. O que ela tentava falar, eu já não 

conseguia compreender. Então ela pegou em minha mão e fez um gesto para 

que eu fechasse os olhos. Uma tela se abriu em minha cabeça, e eu pude ver o 

que ela havia visto no tempo que estivera na caverna. As criaturas, a cidade 

que havia sob a rocha, e um pedido de que precisava ser colocada na água 

para que pudesse sobreviver. Prometi que falaria com a mãe dela, até tentei, 

mas a mulher falou que a filha havia sido vítima de mutações genéticas 

provocadas pela substância na água, e que isso lhe provocava alucinações. 

Tentei argumentar que também tinha visto, e a mulher falou que era melhor 

não andar mais lá, pois não sabia até que ponto aquilo poderia ser perigoso 

para mim. 

Ao passar pela porta do quarto de Isabel ainda pude distingui-la mexendo os 

lábios grossos para dizer “por favor, me ajude”. 

Fui para casa desnorteado. Mamãe só falava em nossa viagem para encontrar 

meu pai, e se eu contasse para ela tudo o que havia acontecido, ela iria colocar 

a Bá no meu encalço, e eu não conseguiria mesmo fazer nada.    

Descobri o dia em que iríamos viajar, e a partir desta informação, tracei o 

passo a passo do plano. Estava morrendo de medo e achando que ia dar 

merda, mas eu devia isso a ela. Mais cedo naquele dia havia conseguido um 



carrinho de mão da obra do chafariz que estavam colocando para os sitiantes 

do meu distrito, ficava pertinho. Como era um domingo, eu sabia que ninguém 

estaria trabalhando e que a mãe de Isabel iria à missa. Só não sabia ainda o 

que faria com o pai. Na hora eu pensaria em algo. 

Esperei que a mulher saísse e fui caminhando com o carrinho até a casa dela. 

O isolamento de nossas casas me ajudava, nunca mais aparecera ninguém por 

lá desde que acharam outra bizarrice para noticiar.    

Esperei que o pai fosse ao banheiro e entrei. Era fácil localizar onde ela estava 

pelo terrível cheiro que se intensificava com a sua proximidade. Tentei pegá-la 

no colo, mas a pele era escorregadia e apesar de ter perdido muito peso, 

Isabel era maior que eu, não consegui sequer removê-la da cama.    Já dava 

tudo por perdido quando alguém chegou atrás de mim e tocou no meu ombro. 

Era o pai de Isabel. 

A chegada do Sr. Cláudio foi o fim das minhas esperanças. Mal comecei a me 

desculpar e o homem foi logo dando ordens. 

— Sai daí, garoto, deixa que eu levo a minha filha para o carro. 

Passei alguns segundos para entender o que estava rolando, saí atrás do 

homem que carregava a filha para uma variant azul do chefe dele. Fui com 

Isabel na parte de trás porque ela já não conseguia mais se segurar.  Ela se 

encostou em mim roçando em meu rosto os longos cabelos castanhos, o resto 

de humanidade que havia sobrado naquela estranha cabeça. 

Seguimos até o rio onde tudo havia começado. Quando chegamos ao ponto 

onde ela havia caído, houve uma agitação na superfície, e formas começaram 

a aparecer na água brilhante, sob a ação do sol tardio que no crepúsculo se 

findava. Descemos as pedras com cuidado e a colocamos na água. Seu corpo 

foi envolvido e suavemente carregado para a profundidade enquanto ela 

buscava nossos rostos com os olhos cheios de lágrimas que se misturavam 

com a água que a tirava para sempre de nós. 



Voltei calado enquanto seu pai tentava me consolar dizendo que tínhamos 

salvo Isabel. Tudo o que eu pensava, no entanto, era no beijo 

surpreendentemente doce e fresco que ela deu nos meus lábios no banco de 

trás do carro.   O beijo que eu havia prometido a mim mesmo quando 

tivéssemos idade para casar. 

O tempo passou, fui morar no Chile e outras garotas passaram pela minha 

vida. Casei, tive um filho que se chamava Luiz, como o meu pai, e fui feliz o 

quanto pude. Nunca pensei em voltar para a pequena cidade onde encontrei e 

deixei partir o grande amor de minha vida, até o dia em que minha esposa 

trouxe nosso bebê e mostrou um estranho sinal que havia aparecido em sua 

perna. Um sinal prateado, brilhante e triangular como uma pequena escama de 

peixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MECHANISMO 

 

O INÍCIO 

Em 1940, um dia antes do embarque dos jovens selecionados para as batalhas 

da segunda guerra mundial, o melhor amigo de Benjamin Schuartzmann 

organizou uma noitada de despedida com muita bebida e dança. Durante a 

festa, o jovem aspirante foi esnobado pela loira Elizabeth Rivers, o que o fez 

beber além da conta e perder o trem para o quartel. Por sorte do rapaz, havia 

outro comboio com o mesmo destino, partindo uma hora depois e Benjamin 

conseguiu lugar no último vagão, onde também viajava um curioso senhor 

usando uma exótica roupa colorida, que se distraía mexendo em um relógio 

dourado. 



Depois do embarque, ainda sob o efeito dos excessos na noite anterior, acabou 

dormindo e deixando de descer na segunda estação, onde pretendia tomar um 

café reforçado e comer alguma coisa. 

Despertou algum tempo depois de maneira brusca. Um solavanco havia tirado 

o trem dos trilhos fazendo o interior do vagão sacolejar, jogando as bagagens 

de um lado para o outro. Conseguiu se equilibrar e se agarrou à haste de ferro 

que havia ao lado de seu assento exatamente na hora em que o trem caía no 

vazio e se chocava, segundos depois, contra o solo lá embaixo. 

Quando voltou a si seu corpo inteiro doía, especialmente o quadril, que havia 

sido quebrado no acidente. Estava na parte de trás de uma carroça, junto ao 

homem do relógio dourado, chegando a um lugar no meio da floresta. 

Benjamin olhou desalentado para a precariedade do lugar. Precisava de 

atendimento médico urgente e tudo o que via ao seu redor eram tendas de 

onde pessoas com longas vestes entravam e saíam. Mulheres de bata 

andavam de um lado para outro levando sacolas com ervas, homens 

maceravam sementes em grandes pilões de pedra. 

Pediu a cada pessoa que se aproximava, que o levasse à cidade, mas 

simplesmente não respondiam. Não pensava apenas na própria situação, mas, 

principalmente, nos amigos e nos pais, Sarah e Samuel que certamente 

ficariam preocupados, sem ter notícias suas. 

Não teve forças para impedir quando dois homens transportaram seu corpo 

quebrado para uma cama e um deles tocou com força no local em que o osso 

havia se partido. Uma dor insuportável o fez desmaiar. 

Não fazia ideia de quanto tempo tinha ficado inconsciente, parecia que havia 

dormido por anos. Sentiu tontura quando levantou do leito e sem destreza 

alguma para caminhar, mas, para a sua perplexidade, não havia mais dor no 

quadril, que também não estava imobilizado. 



— Bem, meu jovem. Parece-me que você já está em condições de ir embora. A 

estação não fica longe daqui. Vou levá-lo até lá, para que embarque. 

— O que aconteceu? Quem é você? 

— Está se sentindo bem agora? Estou realmente muito ocupado. Vamos? 

Achou melhor seguir com o homem. Estava voltando para o seu destino e isso 

era o que importava no momento. 

REBECA 

O trem já apitava quando chegaram à estação. Coincidentemente, embarcou 

de novo no último vagão, que desta vez estava cheio. Durante a viagem 

distraiu-se com pensamentos estranhos que lhe ocorriam sempre que fechava 

os olhos. Via mulheres jovens e velhas movimentando-se despidas ao redor de 

uma fogueira. No centro delas, um homem sem rosto ria e falava palavras 

incompreensíveis. Voltou à realidade com uma criança sardenta cutucando o 

seu rosto. 

— Ei, moço, chegamos! Levanta daí! 

— Hum? 

— David, venha já para cá. Saia de perto do homem! — Chamou a mãe do 

menino, envergonhada pela falta de educação do filho. 

— Você está bem? — perguntou uma moça ruiva, sorrindo, e se aproximando 

do seu assento. 

Benjamin tentou compreender o que estava acontecendo. A moça sorria para 

ele. 

— Conheço a senhorita de algum lugar? 

— Bem… Estamos viajando no mesmo vagão há horas. Felizmente, acabamos 

de chegar à minha estação. Talvez seja a sua também. Está precisando de 

alguma coisa? Você está pálido. 



— Tem razão, vou descer e verificar se cheguei ao meu destino. Estou um 

pouco tonto e com fome, aceitaria tomar um chá comigo? — Perguntou, 

agradecendo à gentileza da garota. 

Assim que saíram do trem, Benjamin sentiu um choque ao se dar conta de que 

havia chegado à mesma estação de onde partira. Estava de volta à própria 

cidade. Olhou a sua volta e não viu nenhum rosto conhecido. Não compreendia 

nada. Por que havia retornado? Caminhou até o escritório para esclarecer o 

acontecido. Procurou a passagem no bolso e como não a encontrou, abriu a 

mochila para ver se estava lá. Enquanto revirava o conteúdo, viu o relógio 

dourado do homem, estava solto sob o lençol cuidadosamente dobrado pela 

mãe. Embaixo dele o bilhete amarelo e amassado, já perfurado, indicando o 

seu uso. 

O encarregado olhou demoradamente para o papel. Enquanto o homem 

verificava as informações, Benjamin se distraía passando a vista na estação, 

nas pessoas, na parede por trás do funcionário. Achou muito estranho o 

calendário fixado por tachinhas indicar estarem no ano de 1960, não sabia que 

faziam calendários de anos futuros. 

Já ia perguntar por que o calendário estava indicando aquela data impossível, 

quando o funcionário levantou a cabeça e falou que a passagem já havia 

perdido a validade há 20 anos. O homem, que estava tão impressionado 

quanto ele, perguntou se podia ficar com o bilhete do rapaz e se retirou para o 

almoço, dando a conversa por encerrada. 

Benjamin se sentiu tonto e confuso. Procurou a moça que havia conhecido no 

trem, mas ela havia desaparecido. Restava a ele ir à casa de seus pais e tentar 

descobrir o que, afinal, teria acontecido. 

Seguiu o curto trajeto até lá, mas as ruas, as residências, os comércios, as 

gentes, nada era como no dia anterior, como se tudo tivesse sido substituído 

magicamente em 24 horas, por prédios novos e pessoas que nunca havia visto 

antes. Caminhou até chegar a sua rua. Ficou feliz ao constatar que a casa dos 



pais ainda existia, mas percebeu que a fachada estava bem mais gasta do que 

antes. 

Abriu o velho portão de ferro e não viu ninguém. Andou até a porta que estava 

trancada. Tocou a sineta, bateu palmas, gritou o nome da mãe, andou pela 

lateral da casa e entrou por uma janela que sempre ficava apenas encostada. 

Assim que seus pés tocaram o chão, uma nuvem de pó subiu e encheu de 

partículas o feixe de luz que entrava pela janela aberta. Um cheiro de bolor e 

poeira emanava da sala mal iluminada e se espalhou pelo corredor. Deu uma 

volta pelos aposentos, todos os móveis haviam sido retirados. Apenas um 

pequeno oratório reinava solitário além das paredes tristemente nuas. 

Abriu as portas duplas e dentro dele havia uma fotografia emoldurada com a 

imagem de um oficial batendo continência e sorrindo. Um homem tão parecido 

com ele próprio quanto seria possível ser parecido com alguém, porém alguns 

anos mais velho. Ao lado da imagem, um envelope com uma carta do exército 

em seu interior. Levou o papel até a luz para poder enxergar as palavras ali 

escritas. A carta era para os pais do oficial desaparecido em combate, e dado 

como morto. A data era de setembro de 1944, o oficial tinha o seu nome. 

Não conseguia atinar o que estava acontecendo. Saíra no dia anterior para ir 

ao quartel e acordara no dia seguinte vinte anos depois, e agora havia 

descoberto que tinha morrido. Não se lembrava de ter vivido nada daquilo. 

Como havia vindo parar em outro tempo, ou como todo este tempo passara 

sem que ele próprio vivesse cada um dos seus dias? Como não era possível 

estar em dois lugares ao mesmo tempo? Acreditou que, de alguma estranha 

forma, outro Benjamin havia aparecido e ido para guerra em seu lugar. Uma 

vida sem o seu protagonismo, os anos passando enquanto um acidente de 

trem que quase causara a sua morte, serviu justamente para evitá-la. 

Andou pelos aposentos da casa vazia, não se identificava com mais nada ali. 

Foi até a vizinha e bateu. Saiu de lá uma moça que nunca vira antes e o 

informou que os moradores daquela casa haviam morrido pouco tempo depois 

da notícia do falecimento do filho único deles, herói de guerra. 



Benjamin saiu de lá transtornado. Seus pais haviam morrido. Enquanto chorava 

a caminho do cemitério, pensava em como a mãe deveria ter sofrido ao 

receber a notícia. Já não eram tão jovens, decerto ficaram doentes. Encontrou 

facilmente os túmulos dos três. Sabia que o seu caixão onde deveria estar o 

seu corpo estava vazio. Mas rezou também por esta perda. Sentiu a nostalgia 

singular de ter saudade daquilo que nunca vivera. Que alguém com seu nome 

e seus pais havia vivido no lugar dele. Aquele túmulo com seu nome gravado 

era a morte de sua felicidade, das suas lembranças, dos pais tão queridos que 

jamais voltaria a ver. 

Ficou vagando a esmo pela cidade, tentando digerir todas aquelas dolorosas e 

inacreditáveis novidades. Era tudo tão surreal que ele pensava ainda estar 

sonhando dentro do trem. 

A tarde já estava caindo e sequer havia almoçado. Naquele momento o seu 

principal objetivo era arrumar um local para ficar. Pensou em viajar para a casa 

de algum conhecido, mas não teria como explicar que ainda estava vivo e era 

tão jovem quanto em 1940. Lembrou-se do hotel da cidade e pensou se ainda 

existia. Ficou surpreso por encontrar caras novas entre os funcionários. A 

sensação de não pertencimento lhe causava ansiedade, não sentia vontade de 

se relacionar com ninguém, todavia não tinha mais para onde ir. 

No balcão uma jovem anotava coisas no livro de registro, de cabeça baixa. 

Quando a ergueu para atendê-lo, ele a reconheceu de imediato e sorriu. Era a 

moça ruiva do trem. 

— Acho que a perdi na estação. Ainda estou lhe devendo um chá. 

— Não se preocupe. Vai se hospedar aqui? 

— Sim. Gostaria de saber se também há alguma vaga para trabalho. 

— Não sei, o que você sabe fazer? Sabe datilografar? Faz contabilidade? Está 

com seus documentos aí? Vou falar com o meu pai mais tarde. Se tiver alguma 



ocupação, eu aviso. A propósito, eu sou Rebeca. Como foi mesmo que você 

disse que se chamava? 

Benjamin sorriu e respondeu. 

— Não estou com documentos, mas vou providenciar. Sei datilografar e já fiz 

curso técnico de contabilidade. Tem quarto disponível para mim? Já posso me 

registrar? 

Rebeca respondeu estendendo o livro de registro e colocando a chave do 

quarto 12 A na mão dele. Benjamin escreveu em letra inclinada para a direita o 

nome inventado na hora Samuel Schuartzmann Sobrinho. Depois pegou a sua 

mochila e subiu. 

No dia seguinte foi até o cartório e se apresentou como um sobrinho de seu 

próprio pai. O Benjamin que aquela gente havia conhecido estava enterrado 

para sempre junto aos pais no cemitério da cidade. Ninguém duvidou que ele 

fosse mesmo quem dizia ser. Era a cara do primo, herói de guerra. Os novos 

documentos foram arranjados sem maiores complicações. Logo fez amizade 

com as pessoas, que, na verdade, o conheciam desde criança, vendeu a casa 

dos pais pois seria o único herdeiro e durante os próximos anos namorou, 

noivou e se casou com Rebeca. No fim das contas parecia que tudo ia dar 

certo. 

Benjamin, que por força das circunstâncias, agora se chamava Samuel, usou o 

dinheiro recebido com a venda da casa para adquirir um imóvel menor na 

mesma rua onde funcionava o hotel de seu sogro. No dia em que se mudaram, 

enquanto arrumava seus pertences no guarda roupas do quarto principal, 

Rebeca pediu que o marido fizesse uma seleção das coisas que pretendia 

levar para o lar do casal. Enquanto separava os lençóis e toalhas, deparou-se 

com a velha mochila de viagem que não sido mais usada desde a sua volta. Lá 

dentro, brilhando solitário no fundo da mochila, estava o relógio dourado. 

Retirou-o com cuidado e o pôs no bolso. Era o mesmo objeto que o homem, 

que o tinha salvado, segurava. Esqueceu do assunto e só foi lembrar dele 

depois do banho, quando foi colocar a roupa suja no cesto. 



Mais tarde, depois de Rebeca dormir, sentou-se à beira da cama, pegou o 

relógio e viu que estava sem funcionar, então o abriu com uma pequena chave 

de fenda. Os mecanismos estavam todos lá, como os de qualquer outro 

relógio. Tocou numa pedra brilhante entre as peças e percebeu que o botão de 

dar corda havia aparecido no lado direito. Girou o botão para dar a corda no 

sentido horário. Assim que o fez, a peça iniciou um movimento de giro bem 

ligeiro enquanto o ambiente ao redor de Benjamin flutuava e se modificava 

fazendo com que o tempo naquele quarto passasse bem mais rápido do que no 

ritmo natural. À medida que os ponteiros giravam, o sol nascia e se punha 

muitas vezes e os fatos futuros iam se revelando para ele. Fez o botão parar. 

Guardou o objeto numa caixa e o pôs sobre o armário para que ninguém o 

encontrasse. 

O tempo para o casal passou ameno. Dias tranquilos e repetidos para quem 

desejava com ardor a rotina sem emoções turbulentas. Rebeca ficou grávida e 

Benjamin se sentiu o homem mais realizado do mundo. Quando faltavam 

poucos meses para o nascimento, a esposa começou a sentir tonturas e dor de 

cabeça, e o casal soube que a gravidez de Rebeca era de risco, As coisas 

caminharam aos sobressaltos até o dia do nascimento. O médico foi chamado, 

e o parto demorou bem mais tempo do que seria normal. Do quarto se ouviu 

apenas o choro de seu filho. Um silêncio cheio de certezas encheu a casa de 

lamento. Rebeca não chegou a ver o próprio filho. O menino nasceu sufocado 

e quase teve destino igual ao da mãe. 

SAMUEL II 

Benjamin estava triste demais para querer ver o filho. Ficou sentado na sua 

poltrona, enquanto pessoas entravam e saíam para providenciar o velório. No 

quarto ao lado do seu, o bebê dormia alheio a qualquer coisa. Benjamin não 

fechou os olhos um minuto sequer. Só queria sair dali e não ter mais nenhuma 

responsabilidade sobre nada. O que faria a seguir era uma incógnita. No dia 

seguinte a tia de Rebeca veio com uma moça pegar o menino para que 

Benjamin pudesse trabalhar. Andava com uma moça pálida e triste. 



— Essa é Suzana. Ela perdeu o filho, mas tem muito leite. Vai vir aqui para 

tomar conta da casa e cuidará do seu menino na minha. A propósito, como vai 

ser o nome dele ? 

— Samuel Schuartzmann Sobrinho II. 

Falou isso e saiu. Qualquer coisa que dissessem naquele momento para 

Benjamin, ele aceitaria sem reclamar. Não foi ao trabalho e tampouco ficou em 

casa. Saiu andando pela cidade sem saber como deveria agir. Pensava o 

tempo inteiro em Rebeca, e em como havia destruído a sua vida por tê-la 

conhecido. Culpava-se. Não conseguia sentir carinho pelo filho. Desejava até 

que a esposa jamais tivesse engravidado, ou mesmo o conhecido. Andou a 

esmo até entrar no primeiro bar aberto que encontrou. Um gole de conhaque o 

aliviou, mas o efeito foi rápido e ele achou que ajudaria pedir outra dose. Mais 

copos vieram e logo ele perdeu a conta. Ainda estava lá quando o dono 

resolveu fechar o estabelecimento, e saiu protestando que não tinha para onde 

ir. Não tinha vontade alguma de voltar para casa e ter que pensar naquele 

pequeno estranho que precisava dele. 

A parte mais difícil era conciliar a vida que ele precisava ter com a negação na 

qual desejava se jogar. 

 

No dia seguinte foi para seu trabalho no hotel e conseguiu fazer as coisas 

mecanicamente até a hora de sair para o almoço. No caminho para casa 

mudou de ideia e foi andando até o bar do dia anterior. Passou a fazer isso 

vários dias por semana. Quanto mais reclamavam dos seus sumiços no 

trabalho, mais vontade ele sentia de não ir. 

Benjamin quase não via o filho. Quando Suzana vinha para limpar a casa, se 

queixava do desleixo dele para a tia de Rebeca. A frequência no bar 

aumentava, assim como as contas penduradas por trás do balcão. A vida 

dissoluta levava tudo o que tinha. Sem dinheiro para administrar a tristeza, 

passou a furtar do cofre do hotel. Seu sogro resolveu agir. 



Uma manhã, Benjamin acordou e descobriu que estava trancado no próprio 

quarto com um jarro de água e um prato com pão e carne seca. Primeiro bateu 

na porta e chamou Suzana. Desistiu e dormiu novamente. Mais tarde, quando 

acordou, viu que a porta continuava trancada. Bateu mais forte, gritou. Nada. 

Foi ao banheiro, tomou um banho. Voltou e comeu o sanduíche. Bebeu a água 

toda. Procurou um livro para ler pelo quarto e foi aí que ele se lembrou do 

relógio. 

O RELÓGIO 

Lembrava exatamente onde o havia deixado. Resolveu fazer um teste. Voltou 

com delicadeza o botão que dava a corda e viu quando Suzana trouxe a 

garrafa com a comida e deixou sobre o criado mudo. Viu quando a moça saiu 

furtivamente do quarto e trancou a porta por fora. Voltou, então, mais um pouco 

e viu a si próprio no bar, se desequilibrando no banco alto onde estava 

sentado, enquanto outro frequentador tentava puxar dinheiro de dentro do seu 

bolso. Vacilou um pouco e deu um grande giro. Apertou o mecanismo quando 

chegou ao ponto que queria. 

Voltou ao dia do casamento. Estava olhando para a entrada da capela. Do altar 

ele via cada um dos convidados vestidos em suas melhores roupas e agindo 

exatamente igual à outra vez. Dali a alguns instantes ela viria viva, rosada, de 

mãos dadas com o pai e segurando um buquê. A cada dia em que vivesse faria 

tudo para preservar Rebeca. Durante todo o tempo a partir do retorno da 

amada, Benjamin se esforçou para agradá-la em cada detalhe e cuidar com 

todo o zelo de sua saúde. Apesar disso, a esposa parecia triste e distante, 

como se pressentisse que não fazia mais parte do mundo dos vivos. Mesmo 

quando descobriu que estava grávida, não ficou feliz como da primeira vez, não 

bordou roupinhas e não se interessava por assuntos da maternidade. 

Uma noite, antes do dia em que deveria parir, foi com a tia fazer umas compras 

de coisas para colocar no quarto do filho. Na volta, as sacolas e caixas nas 

mãos a impediram de ver o carro que acabara de dobrar na rua que estava 

atravessando. Foi levada ao hospital e agonizou por várias horas. Antes de 



falecer, retiraram o filho fazendo uma cesariana às pressas. O bebê já estava 

em sofrimento, mas sobreviveu. A hora da morte da esposa foi a mesma do 

falecimento anterior. Não conseguiu salvar a sua esposa. Todo mundo tem 

uma hora exata para morrer. Tantas vezes ele voltasse no tempo, quantas ela 

morreria exatamente na mesma data, cada uma por um diferente motivo e 

passaria pela dor de morrer inúmeras vezes, inevitavelmente. 

Benjamin resolveu mudar tudo em sua vida. Vendeu o que possuía, depositou 

o dinheiro numa poupança que abriu para o filho, e o entregou para ser criado 

de vez pela tia Charlotte. Foi até a antiga casa dos pais que ainda estava 

desocupada e fez o relógio dar um salto de dez anos na vida. 

Assim como acreditava, continuou com a mesma idade. As coisas, porém, 

estavam muito diferentes. Quase todas as pessoas que conhecia na cidade 

haviam morrido. O ano era 1972 e a impressão que tinha era que havia 

chegado a outro planeta. Carros, roupas, pessoas, e, sobretudo, a música 

estavam diferentes. 

Foi à rua onde ficava o hotel e esperou até ver um menino correndo feliz pela 

calçada com o rosto igual ao que ele mesmo teve aos dez anos. Seu menino, 

pelo horário, devia estar voltando da escola. Em poucos segundos havia 

perdido os melhores anos da infância do filho. Sentiu os olhos encheram-se de 

lágrimas, e o irresponsável impulso de reaparecer na vida dele, mas não sabia 

como haviam sido tantos anos de abandono. Também não teria como explicar 

como ainda estava com o mesmo rosto após todo aquele tempo decorrido. Não 

tinha mais o direito de ser pai daquele menino. 

Despediu-se silenciosamente de Samuel e resolveu mudar para outra cidade 

onde não pudesse mais atrapalhar a vida de ninguém. Foi assim que se 

instalou na França. Conseguiu um bom emprego em um hotel relativamente 

luxuoso e decidiu que deixaria a vida seguir seu curso natural. Benjamin 

desejava viver sem lembranças, começar de novo a partir dali, mas sonhos 

sobre o tempo que havia passado no acampamento após o acidente de trem 

povoavam as suas noites. 



Aquele intervalo de vinte anos apagado de sua memória sempre foi uma 

incógnita em sua cabeça. Não entendia por que continuava vivo, se o Benjamin 

original havia morrido em 1944, ou porque não conseguia lembrar ou ver nada 

relativo àquele período através do relógio. A conexão com o seu outro eu era 

feita em pesadelos recorrentes onde se misturavam cenas de rituais estranhos 

nos quais às vezes, era ele próprio e em outras ele se via como o Benjamin 

mais velho. Às vezes, durante o sono, os dois se encontravam enquanto tudo 

girava ao redor, como se estivessem num caleidoscópio das cenas da vida 

passada e futura. 

Sentia que precisava, de alguma forma, resolver esta pendência antes de se 

livrar definitivamente do relógio, pois só estando com este assunto resolvido 

para sempre não sucumbiria à tentação de mover as peças da sua vida e da 

vida dos outros, por consequência. 

OUROBOROS 

Benjamin iniciou uma investigação por conta própria e depois contratou um 

detetive para descobrir o paradeiro do seu duplo após saber pelo exército que 

o corpo do primeiro Benjamin jamais fora encontrado. A informação que tinham 

era de que ele estava em uma trincheira que havia sido atingido por uma 

bomba e que todos que estavam lá haviam morrido, e que por este motivo 

haviam mandado uma carta os pais do oficial. 

Passou alguns anos viajando pelo mundo, perseguindo as pistas que o detetive 

lhe dava, até que, finalmente, encontrou o homem do relógio dourado jantando 

em um restaurante próximo à estação de metrô. Foi fácil identificá-lo, pois 

ainda usava roupas bem coloridas, como as que usara no primeiro encontro 

entre os dois. Descobriu o hotel onde o sujeito morava, e usou sua amizade 

com o gerente do estabelecimento para saber o nome do hóspede. 

— Olha só, Samuel, o homem deve ser seu parente. Sabe qual é o nome dele? 

Benjamin Swartzmann, acredita nisso? 



Benjamin estava perplexo. O tempo inteiro andara no encalço dele próprio, 

muito mais velho do que na foto que vira na casa dos pais. Não sabia como 

não se reconhecera. Talvez porque a velhice o havia coberto de marcas da 

idade. Percebeu que aquele encontro no trem havia sido cuidadosamente 

planejado, por ele mesmo. Precisava saber por quê. 

Infelizmente, depois daquele dia o homem nunca mais voltou ao hotel. 

Benjamin se sentia perdido, sem saber como encontrar o fio da meada e 

continuar na sua busca. A única maneira de resolver aquele ciclo de 

desencontros era voltar ao dia em que tudo começou. 

Quando achou que estava preparado, acertou o relógio para 1940, um dia 

antes da viagem. Foi para a festa do seu melhor amigo, mas não tirou 

Elizabeth Rivers para dançar. Levantou cedo e tomou café com os pais. 

Aproveitou para abraçá-los muito e matar em poucos e caros minutos, a 

saudade após tantos dissabores. Andou até a praça e ficou esperando o 

horário certo. Saiu atrasado para perder o trem que o levaria para o quartel, 

onde jamais iria chegar. Embarcou de propósito no último vagão e pouco 

depois o homem do relógio chegou. Sentou-se exatamente no mesmo assento 

da outra vez e seguiram a viagem sem puxar conversa. Já estava preparado 

para o acidente e desta vez se segurou com firmeza no assento. Viu quando 

tudo se soltou e voou pelo ar. Levantou o corpo e dobrou as pernas para 

reduzir o impacto do vagão com o solo sobre o seu quadril. Desta vez não 

desmaiaria e nem quebraria osso algum. Desembarcou com o homem que 

também sobrevivera ao acidente e assim como ele, aguardou que a carroça 

chegasse. Quando o homem subiu, ele já estava lá. Ninguém falou nada e 

seguiram o caminho até o acampamento. 

Desceram juntos. Sem falar nada, seguiu o sujeito até uma das tendas. 

— Olá, Benjamin. Demorou mais do que eu esperava para chegar aqui. 

Imagino que ainda tenha muitas dúvidas, não é? Com certeza você nunca 

percebeu que não é uma pessoa de verdade, mas uma projeção de mim 



mesmo que não era para  existir. Você não existe de verdade, é apenas uma 

falha no mecanismo que precisa ser eliminada. 

— Como assim não existo? Lembro da minha vida desde criança. Dos meus 

pais, da minha casa, da escola… 

— São as minhas memórias. Não sei por que depois de tantas idas e vindas, o 

mecanismo falhou e no lugar de me trazer jovem novamente, me fez continuar 

com esta idade e fez você aparecer. Programei o relógio e mandei você para 

antes do meu nascimento, mas ao invés de ir para trás, ele o jogou para frente. 

O resto você já sabe. Agora eu preciso matá-lo, talvez isso conserte tudo. Foi 

por isso que deixei que você me encontrasse, precisava atrai-lo para cá. 

O jovem Benjamin sorriu. Ele também havia planejado aquele encontro. Por 

uma estranha coincidência, havia escolhido também voltar no tempo para 

resolver tudo aquilo. Sabia que o caminho dele terminaria ali. O retorno para a 

sua origem. Mas também havia decidido dar uma chance para sorte, de ser ele 

o escolhido para nascer, ao invés do outro, ser uma vez um bebê inocente, 

sem lembranças e sem dores, e estava preparado para isso. 

Viu quando o velho colocou a mão no paletó para pegar o revólver. Então, 

antecipou-se ao desfecho e antes que o tiro fosse disparado, rolou o botão de 

corda para vinte anos antes. Logo em seguida tudo começou a flutuar diante 

deles, enquanto os dois se desfaziam rapidamente até que sumissem por 

completo. 

No chão, apenas um relógio dourado com os ponteiros girando rapidamente 

para trás, retrocedendo vinte anos até ao momento exato em que 

uma  senhora inglesa dava à luz àquele que viria a ser seu único filho. 

— Olha, Sarah! É um menino! Como vamos chamá-lo? 

— Que tal ele se chamar Samuel, como você, querido? 

— Não. Nada disso. Ter duas pessoas com o mesmo nome na mesma casa vai 

dar confusão. Eu prefiro que se chame Benjamin. 



LIANA E O PEIXE 

 

Capítulo 1 — Casamento 

Manhã sem chuva, igreja enfeitada, todos olhando para a porta enquanto o 

sacerdote sentenciava: 

— Se alguém sabe de algo que possa impedir este casamento, diga agora ou 

se cale para sempre! 

Liana olhou para trás e depois para o peixe vestido de fraque, sorrindo ao lado 

dela. O noivo pingava no tapete vermelho, enquanto uma aliança agigantada 

circulava a ponta mais fina da barbatana lateral. O pior mesmo era aquele 



cheiro enfezado de maresia com alga no sol que exalava das escamas 

brilhantes. 

Ninguém apareceu para reclamar. Sorriu de volta para o futuro marido com 

carinho. As guelras saindo pela gola do fraque, vibravam de emoção. Ou talvez 

ele estivesse asfixiando. 

Do púlpito, uma alpaca oficiava o ritual. Padre Manoel fazia o sermão com a 

boquinha miúda e cuspideira. Era até fofo com aquele pelo lanoso, como um 

carneirinho que crescera demais. 

Para uma pessoa comum, todo aquele cenário de casamento seria uma coisa 

surreal, para Liana, no entanto, era a sua rotina desde os oito anos. 

Capítulo 2 — Início 

Nem sempre Liana havia vivido entre bichos. Tivera uma infância comum de 

qualquer criança, pelo menos era isso que o pai contava quando conversavam, 

mas o destino a havia preparado para coisas maiores e extraordinárias. 

Liana recordava o dia em que os bichos entraram em sua vida e como esta 

mudança se operou. Foi depois de um longo período em que esteve 

inconsciente no hospital. Quando finalmente acordou, estava sem memória, 

deitada e imóvel em uma cama de ferro, com tubos que lhe entravam pelo 

nariz. Ao lado dela, sentado em uma poltrona de acompanhante, alguém se 

alegrava ao vê-la abrir os olhos. 

Por causa da amnésia não lembrava como era o rosto do seu pai, mas no lugar 

de um homem adulto de quem deveria se recordar, o que ela viu foi um coelho 

gigante, peludo e branquinho lhe dando bom dia. 

Tomou um susto enorme e começou a gritar. Logo o quarto estava tomado por 

enfermeiros e médicos com aquelas caras de animais variados, que falavam ao 

mesmo tempo e pediam ao coelho que saísse. 



Demorou até que se acalmasse. Naquela semana começou a conversar com a 

“tia” Paula, uma doutora com cara de gato amarelo, que tinha a voz doce e 

fazia muitas perguntas. Aos poucos e com muito jeito, ela foi explicando para 

Liana que não precisava ficar com medo, que aquilo seria temporário, e que 

assim como a sua memória, a aparência real das pessoas também voltaria. 

— Tenha paciência. Você aceita receber visitas do seu pai? Ele está com muita 

saudade. 

No dia seguinte, ainda pela manhã, ele apareceu. Entrou e se sentou na 

beirada da cama. Então virou para a menina, sorriu com seus doces olhos 

vermelhos e tocou a sua mão com a patinha felpuda. Ficaram assim por um 

tempo enquanto o silêncio falava por eles. 

— Estava com saudades do papai? — Perguntou com uma voz grave e 

carinhosa. 

Liana queria falar que ele era um estranho para ela, nem mesmo a sua voz 

conseguia reconhecer, e aquela aparência exótica de coelho só piorava as 

coisas. Mas não disse nada. 

Depois de uns minutos, o coelho se inclinou e deu um beijo em sua bochecha, 

fazendo cócegas com os bigodes finos. Antes que ele atravessasse a porta ela 

falou: 

— Até logo, Senhor Coelho. 

O tempo passou, saiu do hospital e foi para uma casa que nunca havia visto. 

Aos poucos foi se acostumando com tudo. Outros bichos foram entrando em 

sua vida. O processo era suave, e algumas vezes até divertido como quando 

descobriu que sua vizinha era uma agitada macaca vestida de vermelho. 

Moravam ela e o coelho numa casa com cheiro de nova. Perguntava pelos 

parentes, pela mãe. O pai ficava calado, olhando a parede da sala. Um dia, 

respondeu. 



— Não sei onde está sua mãe. Nem eu nem ela tínhamos irmãos, e seus avós 

já morreram. Aluguei esta casa para esquecer a tristeza. 

Descobriu pelo pai que os dois haviam sobrevivido a um incêndio, e por isso a 

mudança para uma casa nova, numa cidade maior onde ela pudesse ser 

tratada em um hospital com mais recursos. 

— Você inalou muita fumaça, um móvel caiu sobre o seu corpo e bateu na sua 

cabeça, por isso não lembra de nada. — Ele dizia. 

Capítulo 3 — Os Desenhos 

Acostumou-se a viver como se estivesse em uma selva urbana. Embora, a 

longo prazo, aquilo a deixasse infeliz. Os bichos falavam e agiam como seres 

humanos, porque de fato eram, menos para ela. Foi o que a psicóloga explicou. 

Frequentava a Dra. Paula semanalmente, as duas tentavam descobrir o motivo 

deste novo mecanismo cerebral. 

— Como está se sentindo? 

— Bem… 

Dra. Paula tirou um bloco de papel da prateleira, e lápis coloridos em um copo 

de metal. 

— Gosta de desenhar? 

Sem falar nada a menina pegou o material e começou a desenhar uma 

sombra. Depois de terminar o tronco, os braços e a cabeça, fez uma cercadura 

retangular em torno do vulto negro. Então entregou para a psicóloga. 

— O que é isso? — Mostrou a mulher indicando o contorno desenhado. 

— A janela. 

— De onde? 



— Do meu quarto. 

— Na sua casa? 

— Quando durmo. 

— Seu sonho? 

—Sim. 

… 

— Você quer um presente? 

— Quero. 

— Olha isso. — Falou Dra. Paula entregando um embrulho com um bloco igual 

ao que ela havia desenhado, e um conjunto de lápis de cor. 

— Para mim? Posso levar? 

— Sim, mas tem que me prometer uma coisa. Quero que desenhe os seus 

sonhos ou lembranças e traga para mim, ok? 

Durante toda uma semana Liana desenhou vacas, ursos, bonecas, sacolas, 

cadeiras, portas, mas nenhuma janela e nenhuma sombra. Tia Paula ficou feliz, 

propôs mais atividades artísticas e a menina foi se soltando. Até começou a 

brincar com as outras crianças, mas continuava a enxergar as pessoas como 

animais. 

O pai de Liana ficava pensativo. Sentia pena da menina, mas já andava 

insatisfeito com o tratamento que parecia nunca sair do canto. Um dia foi 

chamado ao consultório. Dra. Paula o atendeu com entusiasmo, tinha um 

plano. 

— Talvez fosse uma boa ideia voltar para a cidade de vocês. Buscar 

referências. Fisicamente a sua filha não tem nada. Tenho certeza que a cura 

desta condição está em resolver os traumas do passado. 



O homem foi contra. Achou um desperdício, um erro. Falou que ia avivar as 

lembranças ruins e não ia fazer a filha melhorar. Na semana seguinte Liana 

não foi. Também faltou às outras. As sessões acabaram, mas os desenhos 

não. 

Na escola os desenhos de Liana chamavam a atenção das outras crianças. Os 

traços eram precisos, havia um sombreamento eficiente, e quanto mais ela 

desenhava, mais realistas eles iam ficando. Fora isso era uma menina 

esquisita. Não gostava muito de se misturar com os coleguinhas, 

principalmente quando o assunto era namoro. 

Muito cedo se tornara vegetariana, pois não suportava ver animais sendo 

comidos por outros animais. Depois convenceu o pai a seguir sua dieta 

também. 

Mesmo com todos tentando ajudar, a sua vida se tornara algo angustiante. Há 

anos não via outro rosto além do seu, e não conseguia se lembrar dos rostos 

antes do acidente. Muitas vezes tinha problemas para distinguir os amigos 

entre outros animais da mesma espécie, se sentia profundamente só. 

Os desenhos a levaram adiante, terminou arquitetura e seu desempenho abriu 

as portas para novos empreendimentos. Por esta época o pai havia adquirido 

um câncer na garganta, o que modificava a sua voz. Os efeitos da doença 

eram terríveis, mas a fala fraca e entrecortada do pai era o que mais a 

entristecia. A voz o diferenciava de todos os outros coelhos do mundo, aquela 

voz única que a embalara tantas noites enquanto ela chorava de frustração. 

Capítulo 4 — O Peixe 

Recebeu um convite para trabalhar em um escritório mas adiou até  a partida 

do pai. Foi o dia mais triste de sua vida. Agora estava realmente sozinha no 

mundo. Não havia conseguido se conectar a ninguém, e conhecer novas 

pessoas seria a chance de fazer amizades. 



O povo do trabalho era muito simpático, eram três arquitetos contando com ela, 

uma administradora e um engenheiro: dois cachorros, uma coala que era a 

chefe, e um peixe. Trabalhavam com paisagismo em shoppings e praças. Nas 

sextas iam sempre ao mesmo bar que haviam descoberto durante um projeto 

num centro comercial próximo. Liana era convidada, mas recusava com 

delicadeza. Já havia percebido o interesse do peixe e não estava em seus 

planos se envolver emocionalmente com quem quer que fosse. 

Naquela sexta-feira, ao descer para o estacionamento, descobriu, com 

desgosto, que o motor do carro não estava funcionando. Então acionou o 

seguro e eles vieram com um reboque. Já ia chamar um táxi quando os amigos 

a chamaram para ir com eles ao bar. Seria rápido e de lá a deixariam em casa. 

Achou tão agradável que começou a repetir a saída sempre, e assim, a cada 

rodada de coquetéis com os amigos, ia ficando cada vez mais à vontade e 

quando deu por si estava noiva do peixe. 

A vida solitária que levava foi um estímulo para estreitar as relações com o 

rapaz e sua família. A amizade virar um namoro foi um processo quase natural, 

considerando as diferenças entre os dois. 

Naquele dia na igreja, prestes a casar, refletia sobre tudo o que a levara até 

aquele momento. Gostava do engenheiro, mas as dúvidas apareceram quando 

a data começou a se aproximar. Só chegou à conclusão que aquilo era 

uma  grande loucura quando chegou ao altar. Não ia conseguir viver com um 

peixe, ter intimidade e filhos com ele. Conseguira evitar maiores contatos 

durante namoro e noivado, mas após o casamento isso seria inevitável. 

Olhou uma última vez para o seu noivo enquanto ele dizia um confiante “sim” e 

afinal falou: 

— Sinto muito! Por favor, me perdoe. 

Diante do espanto de toda a plateia, caminhou quase correndo até a porta da 

igreja e deixou o caos e a culpa atrás de si. Pegou um uber e voltou para casa 



apenas para trocar o vestido e para pegar as suas coisas, colocar em uma 

mala e deixar para trás tudo o que vivera até então. 

Já estava com tudo pronto, mas não conseguia encontrar a chave do seu carro. 

Vasculhou nos armários da sala, da cozinha, nada. Lembrou então que havia 

uma cópia nas prateleiras altas do armário do seu pai. Subiu em um banco e 

ficou tateando lá em cima. A chave estava lá como previsto, mas o chaveiro 

estava preso em alguma coisa. Liana começou puxando a chave com cuidado, 

mas no minuto seguinte já havia perdido a paciência e deu um puxão mais 

firme fazendo com que a chave e o objeto que estava prendendo o chaveiro 

caíssem no chão. 

Capítulo 5 — A Sombra na Janela 

Sentou sobre o piso de tacos de madeira, e foi catando o conteúdo da sacola 

que se espalhara por todo lado. Eram papéis, eram fotos, era uma carta escrita 

pelo Senhor Coelho, para ela. 

“Não sou o seu verdadeiro pai, “… Leu e parou para respirar. Ficou ali agarrada 

a esta incômoda frase sem coragem para prosseguir, mas era preciso. Leu o 

resto da carta completamente estarrecida com o a sucessão de palavras 

contando  os terríveis fatos ocorridos no dia do incêndio, que até então 

estavam registrados em uma parte do cérebro não acessada. Trancada. 

Ocultada.  Ali estava a história da sua vida e a razão pela qual teve que ir 

embora de sua cidade natal. Quanto mais lia e se espantava, mais tinha 

consciência que a sua grande mágoa ainda vinha da primeira frase: ” Não sou 

o seu verdadeiro pai”, ” Não sou o seu verdaeiro pai”, ” Não sou o seu 

verdadeiro pai”…  

Sua vida havia sido uma mentira completa. Com exceção de seu nome  e do 

incêndio, todo o resto era inventado. 

Encontrou ainda a sua certidão de nascimento confirmando que era mesmo 

filha de outro homem, a certidão de casamento e de óbito da mãe assassinada 

pelo primeiro marido, recortes de jornal, fotos que nunca havia visto antes. 



Olhou nos documentos o endereço do imóvel e resolveu que era para lá que 

precisava ir. Escavar o resto dos segredos que aquele lugar escondia, e 

escancarar as portas da memória de uma vez por todas. 

A cidade onde ficava a sua antiga casa estava num local bem mais distante 

daquele que o seu suposto pai havia lhe falado. Ia cansada deste vendaval de 

emoções mas seguia resoluta. Não parou nenhuma vez pelo caminho e acabou 

chegando no local ao amanhecer. Pediu algumas indicações aos habitantes e 

logo estava bem na frente do que restara da casa onde um dia vivera com a 

mãe falecida. 

O imóvel estava abandonado desde a tragédia. Apesar da maior parte ter sido 

destruída pelo incêndio, conseguiu reconhecer um pouco do seu passado. Os 

móveis da sala, a cozinha, o seu quarto e a janela retangular que dava para o 

jardim, idêntica a do desenho. Correu então para fora. 

Paredes, corredores, jardim, o cenário do crime voltava furiosamente aos seus 

pensamentos em forma de dolorosas lembranças. Entre visões dos tiros do pai 

e dos gritos da mãe, lembrou-se das pancadas no vidro da janela, e do 

padrasto, o coelho carinhoso com quem vivera todos aqueles anos, pedindo 

que ela fugisse por lá. 

No fundo do quintal ficava a casinha onde os bichos dormiam, e a caixa grande 

com os coelhos que criavam para matar. Ali, entre os bichinhos felpudos e 

assustados, os dois haviam se escondido até que o silêncio voltasse para 

apaziguar seus corações. 

Mas o silêncio não voltou. Depois de matar sua mãe, o homem ciumento 

resolveu tocar fogo em quem sobrara. O incêndio atingiu a casinha e a última 

coisa que viu antes de desmaiar foi o padrasto atravessando as chamas com 

ela nos braços. Um padrasto querido que agora finalmente tinha um rosto. 

Sentou no banco de madeira que havia escapado do fogo e chorou. Pensou 

em todos os anos vivendo aquela existência singular e que a encarcerara em 

um mundo de solidão. A única humana de seu mundo distorcido. 



 

 Não tinha ideia se o pai assassino ainda estava vivo e entendeu porque o 

padrasto a havia levado para longe dali. Sentiu um amor imenso por este 

homem, e uma saudade ainda maior porque nunca mais poderia vê-lo. Saiu 

fechando o portão retorcido e encerrando uma etapa da sua vida. 

Na primeira esquina que cruzou, encontrou um senhor carregando duas latas 

presas por uma madeira. Imagem comum em qualquer cidade pequena onde a 

falta d’água é fato corriqueiro. 

Não era um gato, um cavalo, ou um porquinho vestido como gente. Era uma 

pessoa mesmo, um homem de barba, já velhinho, meio torto e sorrindo. 

Ele sorria, ela chorava. Sem entender o homem perguntava o motivo das 

lágrimas. Como explicar que ele era a primeira pessoa que ela via em mais de 

dezessete anos? Desceu do carro e o abraçou sem dizer nada. Fechou os 

olhos e curtiu o carinho daquele desconhecido, como se estivesse abraçando o 

Senhor Coelho. 

 

 Dirigiu devagar apreciando cada rosto humano que via, sorrindo por voltar a 

fazer parte do mundo do qual um dia tinha sido degredada. Queria chegar em 

casa, olhar cada foto do seu padrasto  e até as que tirou com o seu noivo, e 

sair andando pelas ruas, se misturando com as pessoas, confundida entre 

milhares de outros rostos tão humanos quanto o seu. Um prazer insignificante 

para o resto do mundo, mas tão libertador e gratificante para ela. 

Pensou no peixe um pouco arrependida, e um pouco livre. Como aquela 

história iria terminar, ainda não sabia, mas teria o resto de uma vida normal 

para descobrir. 

 

 

 



A GANGUE DO CLUBE DE TRICÔ 

 

 

SEMPRE que lhe perguntavam o motivo de ter enveredado para uma vida de 

crimes, Dona Epifânia justificava: 

— Culpa do Epaminondas, quem mandou ele morrer? 

Seu Epaminondas havia “batido as botas” uns seis meses antes, depois de cair 

sobre o balcão de bebidas da sua bodeguinha. 



Além de morrer, Epaminondas ainda acabou dando um grande prejuízo: 

quebrou todo o estoque das garrafas de uma vez só. Do evento sobraram as 

dívidas com o fornecedor e um monte de cacos de vidro no chão. 

Depois do funeral, passados alguns dias, a viúva e o filho caçula foram cuidar 

da vida. 

No prédio da previdência ela descobriu que teria de juntar uma montanha de 

documentos para receber a pensão do falecido. E, cada vez que ia falar com o 

encarregado do seu processo, surgiam novas exigências e dificuldades. 

O Serginho, filho que vivia ainda com ela, resolveu cuidar da bodega no lugar 

do pai. No início trabalhava achando ruim. Depois de um tempo descobriu que 

podia levar os amigos, igualmente vagabundos, para beberem de graça com 

ele o dia inteiro. Não saía mais de lá. Começou a dar prejuízo, e Dona Epifânia 

acabou com a farra baixando o portão de ferro do estabelecimento até data 

incerta. 

Sem nenhuma fonte de renda além da própria aposentadoria, Dona Epifânia 

começou a ter dificuldade de pagar as contas do condomínio e do mercado. O 

síndico não a deixava em paz, e mandava o zelador ficar de olho nela. Sempre 

que chegava ou saía, passava pela humilhação de ser cobrada ostensivamente 

pela dívida de apenas um mês. Então alugou o apartamento, despachou 

Serginho para a casa de praia da família e se mudou para um asilo urbano 

onde conheceu outras senhorinhas que lá residiam. 

Logo fez uma animada turma, e junto com as novas colegas se inscreveu em 

todos os cursos que apareciam no lugar. Assim ia matando o tempo que 

parecia não passar naquela mesmice sem visitas. 

Certo dia o diretor do asilo resolveu implantar uns cursos mais radicais, para 

dar uma agitada nos velhinhos e para que tivessem noções de defesa pessoal. 

Então trouxe professores de jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, krav maga, kung fu, 

karatê, judô e yoga. 



Dona Epifânia e suas amigas se inscreveram em todos, e após quatro meses 

de muito treinamento elas se sentiam como ninjas da terceira idade. 

Com toda esta “suposta” capacidade, as vovozinhas traçaram um arguto e 

maligno projeto de vingança contra o mundo que as tratava como estorvo, e a 

primeira providência foi criar um clube de tricô falso. 

Pediram ao diretor do asilo que liberasse uma sala para que pudessem fazer 

seus tricozinhos na paz e ensinar novos pontos umas às outras, mas o que de 

fato queriam era um covil propício para urdir seus planos perversos sem que os 

outros percebessem. 

Quando algum residente ou enfermeiro passava pela porta, lá estavam as 

lindas senhorinhas sentadinhas cada uma em sua poltrona, tricotando roupas 

para bebês. Mas logo que se viam sozinhas, puxavam seus tablets de debaixo 

dos novelos, colocavam um mapa sobre a mesa e planejavam as ações. A 

primeira e mais importante seria um plano de fuga noturna porque não 

pretendiam ir embora de vez do asilo. Teriam uma vida dupla. 

Dona Genoveva conseguiu com o neto um alicate de corte e com ele fez uma 

“porta” no alambrado lateral do asilo. Dona Alicinha alugou na locadora todos 

os filmes sobre ninjas que encontrou, para que pudessem estudar, 

minuciosamente, seus movimentos sutis e a arte de ficar invisível. Dona 

Cândida providenciou um grande lote de novelos de lã pela internet para que 

fizessem suas roupas de bandidas. 

No dia em que a encomenda chegou, porém, a gangue passou pela sua 

primeira crise. Sem entender muito de comércio eletrônico, Dona Cândida fez 

uma encomenda de novelos coloridos, e não na cor preta, como havia sido 

combinado. 

Nos filmes que haviam assistido, todas as manobras de invisibilidade se 

baseavam na cor preta. 

Quando os novelos chegaram Dona Constância se revoltou: 



— Eu não vou vestir esta roupa acanalhada! 

— Deixe de besteira — falou Dona Cândida. — Lembre que os power rangers 

usam roupas coloridas. 

— Eu quero ser a ranger rosa! — grita lá do fundo Dona Alicinha, já toda 

entusiasmada e fazendo movimentos de luta. 

Após horas de negociações, ameaças e certo número de tabefes, cada uma 

ficou com uma cor. 

Resolveram estrear a carreira de crimes por um assalto a banco, mas não 

qualquer banco… assaltariam o caixa eletrônico da previdência social!!!! 

Escolheram algumas armas ninjas e saíram na calada da noite em busca de 

fortes emoções. 

Não contavam chamar tanta atenção pelo caminho, e, ainda que se 

esgueirassem pelas sombras, cinco velhinhas vestidas de macacão colante de 

tricô colorido, correndo agachadas pelos arbustos não conseguiriam, jamais, 

passar despercebidas. 

Em pouco tempo uma pequena multidão as seguia, rindo e gritando. Então 

resolveram pegar um táxi. Não era fácil. Ninguém queria parar para cinco 

velhinhas no meio da noite, com aquelas roupas. 

Uma pessoa na multidão gritou — Olha! São os teletubbies! 

Era muita humilhação, então foram de expresso, que, por sorte, ia quase vazio 

para a praça central. O cobrador, com sono, tomou um susto, especialmente 

por causa das máscaras de esqui, mas já vira tanta coisa esquisita naquele 

ônibus que nem ligou e elas foram sentar todas nos assentos para idosos. 

Chegando ao prédio da previdência, observaram, friamente, o movimento… 

Um único segurança estava sentado perto da porta que dava acesso aos 

caixas eletrônicos, e cochilava de vez em quando. Calcularam o tempo entre 



uma cochilada e uma vigília e concluíram que teriam setenta e sete segundos 

para desativar o alarme do caixa, esperar que o guarda acordasse e voltasse a 

dormir e mais cinquenta e quatro segundos para a Dona Epifânia se esgueirar 

até a porta, e abri-la, sem que o guarda percebesse, entrando rapidamente no 

salão. 

Tendo desativado o alarme da sala onde ficavam os caixas, Dona Epifânia, 

abriu a porta sem fazer barulho e entrou no salão junto com Dona Alicinha. 

Lá dentro colocaria uma granada conseguida pelo neto da Dona Cândida, perto 

dos caixas eletrônicos. 

-Mas porque teremos todo este trabalho de fazer tudo em silêncio se vamos 

explodir os caixas com uma granada? -Perguntou Alicinha. 

Impaciente com tanta pergunta, Dona Epifânia puxou o pito da bomba de mão, 

e saiu do salão trazendo Dona Alicinha agarrada pela mão e gritando — 

CORRE, NEGRADA!!! 

As velhinhas nesta hora esqueceram todas as suas limitações e voaram para 

trás das árvores, enquanto o pobre vigilante acordou atordoado pela agitação e 

teve tempo apenas de pular de sua cadeira antes que a granada explodisse e 

uma chuva de estilhaços do vidro da porta e dinheiro picado se espalhasse 

pelo terminal e pela calçada. 

O pobre homem se recompôs e saiu correndo dali. Então as velhinhas foram 

até os caixas para procurar o que havia sobrado de dinheiro inteiro que desse 

para levar. 

Foram embora muito satisfeitas com o sucesso do primeiro crime. A próxima 

ação seria contra certo síndico e um zelador tratante. Mas isto ficará para um 

próximo conto porque agora já está na hora delas tomarem a sopa e os últimos 

remédios. 

 



FLUTUAÇÃO 

 

Não lembrava para onde estava indo, ou mesmo de quem era; apenas de 

como a chuva caia aos baldes sobre o para-brisa, e da pista escorregadia pela 

estrada sinuosa. Não sabia por que dirigia tão rápido naquela tempestade, mas 

recordava nitidamente do momento em que perdeu a direção e o carro se 

projetou sobre o despenhadeiro numa flutuação em câmera lenta, da luz dos 

faróis iluminando o céu de piche, do baque de mil e oitocentos quilos sobre o 

oceano, e depois, nada. 

Acordou sufocando com a água que entrava por todos os lados. Batia no vidro 

com a trava metálica ao mesmo tempo em que se atrapalhava tentando liberar 

a fivela do cinto de segurança. 



Passou com dificuldade pela janela, nadou, já quase sem ar, em direção à 

superfície, e então sentiu um tentáculo enrolando-se pela perna esquerda e a 

puxando para baixo. Os pulmões lutavam por ar, e a consciência ia falhando. 

Agora o corpo todo estava tolhido, e algo pesado comprimia seu peito. Estava 

morrendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVA DE LAMA 

 

Já moça, lembrava-se do tempo em que o mundo era cinza e a vida flutuava no 

terreno lodoso de segredos e mentiras. Quando a velha e eu nos 

enfurnávamos pelas manhãs atrás das covas onde os caranguejos sonhavam. 

Do braço de minha vó enfiado até o ombro no berço de terra mole, os dedos 

procurando as carapaças com a destreza das infinitas repetições. Não custava 

muito, e ela puxava o guaiamum arroxeado de dentro do ninho. Outros tantos 

se seguiam, até que enchêssemos os grandes embornais. 

O que não era vendido virava almoço, jantar, café, merenda. A necessidade 

não escolhia sabores. 



As tardes mais fartas tinham cheiro de café com tapioca. O lanche servido na 

mesa do alpendre, fazia vezes de jantar. A melhor parte eram as histórias que 

o Maurício contava sobre as montanhas e a água transparente que brotava 

entre fendas da rocha. Histórias sobre rios subterrâneos e de um estranho 

povo azul que nunca saía ao sol. 

— E lá tem caranguejo? 

— Tem não. 

— E mangue, tem? 

— Também não. 

— Princesa tem, né? 

— Tem, Letícia, parecida com você. 

Enquanto meu padrasto Maurício contava eu ouvia, brincava e calava, 

pensando em minha mãe desaparecida. Estava dando os primeiros passos 

quando ela se foi e por isso não se lembrava de seus traços. Na gaveta, uma 

única foto de consolo. Minha mãe de vestido branco com o peito bordado de 

flores coloridas. Onde deveria estar a cabeça, um grande rasgo a lhe ocultar a 

face. 

O sumiço era assunto proibido. Meu avô ainda falava na filha quando bebia. O 

desgosto e a revolta iam aumentando em grandes goles de aguardente. Depois 

do jantar a vó trancava tudo e ele dormia do lado de fora, com os mosquitos. 

Não permitia bêbados em casa. 

Mauricio foi ficando pela casa, me tinha como filha de verdade. Ninguém falava 

sobre o homem que era meu pai. Eu sequer sabia seu nome. Muitos 

acreditavam que minha mãe havia fugido com ele. Dela só sobra o retrato, um 

tesouro que eu guardava no móvel perto da minha rede. 



Chorei muito quando perdi a foto de mamãe. Rodei a casa inteira mexendo nos 

buracos. Passei uns dias de calundu, sem querer conversa com ninguém, mas 

acabei deixando para lá. Sabia que não adiantava reclamar. A vó não tinha 

paciência para dengo de menino. A vó só queria saber onde eu estava o tempo 

todo. 

Na noite do natal, o Maurício estava todo misterioso. Saiu com a carroça e 

voltou com um cachorro bonitinho para mim. Corri feito uma doida pelo terreiro, 

rindo e gritando. Ele esperou que eu me acalmasse e puxou um papel 

embrulhado de dentro do bolso. 

— Abre aí, Letícia. Aposto que vai gostar. 

Deixei o cachorro de lado e fui olhar. Tirei com cuidado a fotografia, a mesma 

que havia sumido no mês anterior. Meus olhos eram duas piscinas até a borda 

de emoção. Agora o rosto que faltava estava lá, naquela foto, com um inédito 

sorriso. Era muito melhor do que em qualquer sonho meu. Não sabia se ria ou 

chorava. Pedi para pendurar na parede da sala, mas a vó não permitiu. 

Em janeiro as coisas voltaram à velha rotina. Os dias ficaram frescos com o 

aumento das chuvas e o barro molhado facilitava o trabalho de catar os 

guaiamuns. Ajudava a vó com mais gosto, o cachorro agora ia junto, fuçando 

os pontos onde os bichos se escondiam. 

As tempestades de verão se intensificavam, faziam a terra frouxa ceder em 

vários lugares pelo caminho. Uma noite as águas arrastaram um barranco não 

muito longe do casebre onde morávamos. Só fomos descobrir o estrago na 

manhã seguinte quando encontramos o cachorro escavando o buraco, lutando 

para arrancar uma delgada tíbia que aflorava da cova improvisada. 

A vó correu até o lugar com um galho para impedir o cão, mas era tarde. O 

vestido da foto com as flores coloridas denunciou o crime. Vovô e Maurício 

foram desenterrando cada um dos ossos da minha mãe até encontrar o crânio 

esfacelado. 



Meu avô olhava calado para os restos da filha, que, afinal, jamais os havia 

abandonado. Chorou o dia inteiro pensando que por todos aqueles anos a filha 

estivera ali, tão perto deles. O ódio havia acabado, a busca chegara ao fim, 

assim como a esperança de retorno. 

Assisti a todo aquele drama sem suspeitar que estava em seu centro. Era, 

afinal, filha e neta daquele velho pescador, mas isso só me foi contado muito 

tempo depois. 

Meu avô resolveu não entregar a esposa à polícia. Implorou para Maurício 

também guardar o segredo. Da promessa nasceu o acordo. Ia viver com meu 

padrasto na cidade grande. Nunca mais veria a minha gente. 

O tempo passou apagando aqueles estranhos dias do meu pensamento. Só 

voltei a pensar no passado, quando descobri um rosto igual ao da foto de 

minha mãe numa velha revista de famosos. Um rosto igual com outro nome, e 

outra dona. 

Levei a página para casa e recortei o rosto, cabia com perfeição sobre o do 

retrato que ainda guardava comigo. Sorri acompanhando com o dedo o 

contorno da face que havia sido encaixada com habilidade e toda doçura do 

mundo pela única pessoa que realmente me amara na vida. 

 

 

 

 

 

 

 



VARAL DE LEMBRANÇAS (SONETO E CONTO) 

 

Ao longo desta tarde, uma vida passa 

E leva junto lembranças de um dia 

um dia de vento, vento que embaraça 

os loiros cabelos da noiva que sorria 

 

Ao longo desta tarde, a anciã recorda 

se lembra e se perde entre passado e fantasia 

sobre o colo, no tecido  que ela borda 

as imagens daquilo o que viveu um dia 



 

Lá fora o vento forte, balança o varal 

E os lençóis flutuam sob o céu laranja 

Como vestido de uma moça em esponsal 

 

Nunca mais haverá noiva sorrindo 

Nunca mais um vestido, o véu, e a franja 

tudo findou, e a noite eterna vem surgindo. 

 

ANNA estava perdendo a lucidez paulatinamente e sabia disso. Não podia 

fazer nada para impedir, então tentou se conformar. Era difícil. Uma pessoa 

como ela, cheia de afazeres e projetos, suportar aqueles vazios na memória, e 

aquelas incapacidades que iam se agravando dia a dia… 

Contrataram uma enfermeira. O filho contratou. Sabia que era bem cara porque 

a nora comentava pensando que ela não ouvia. Ouvia sim, mas se esquecia 

também. Esquecer às vezes era bom, pelo menos não ficava magoada por 

muito tempo. 

A enfermeira era boazinha, paciente. Levava a velha senhora para passear, 

dava comida na boca e remédios. Mas era durante as quintas-feiras que os 

seus escassos dias ganhavam algum significado. Era nas quintas que a neta 

mais querida passava em sua casa e a levava para o sítio. 

A neta era médica e nos dias de quinta-feira tinha folga, então levava a vó para 

passeios pelo velho sítio, onde a idosa havia passado a infância e boa parte da 

vida adulta. 

Nestes dias, Anna pedia para rever álbuns. Ia pelos cômodos da casa, 

empurrada em uma cadeira de rodas, mexia na roupa da cama, nas toalhas 

bordadas que um dia foram usadas para cobrir as mesas de madeira maciça, 

abria guarda-roupas. 



Mas o que ela achava melhor era ficar perto das janelas com seus bordados no 

colo, criando figuras já sem nenhuma precisão. Dizia que estava bordando o 

enxoval do casamento da neta. Carolina sorria, concordava. Havia se casado 

há cinco anos, mas a avó não lembrava. Então, apenas concordava e sorria. 

Carolina a colocava perto de diferentes janelas, para que tivesse lembranças 

variadas. Naquela quinta-feira, em especial, estava sentada na sala. 

Lá fora, havia um varal que não devia estar ali. 

Os caseiros haviam passado um varal na frente da sala de estar da casa, a sua 

entrada principal. Anna se ressentia com aquilo. No jardim, onde hoje se viam 

roupas penduradas, ela havia casado. 

Estava cada vez mais difícil pensar. Amanhecera ofegante, e cogitara recusar o 

passeio. Tentou falar, mas apenas balbuciou gemidos intraduzíveis. Sentiu 

uma dor na garganta. As lágrimas chegaram. 

A neta a levou para o sítio, achando que ela gostaria. Agora estava sentada lá, 

olhando com desgosto para o varal. 

Foi quando a D. Rosa tirou as roupas feias e colocou no lugar os lençóis 

brancos, recém lavados, quarados nas pedras do rio e alvos como coco, que 

os pensamentos ganharam novas feições. Eram lençóis de um algodão bem 

fino, no que dava o vento, levantavam muito alto, quase soltando das cordas. 

FOI AÍ QUE ELA SE LEMBROU. 

… 

O jardim voltou a ter flores. Suas preferidas: as margaridas. Sob o 

caramanchão, estavam ela e seu noivo. O tecido branco não eram lençóis 

voando, mas seu vestido de seda, de cintura bem marcada. O véu ficava 

caindo, o vento vinha e embaraçava o cabelo solto, loiro. 

Na varanda o acordeom e a viola. Os convidados riam. A tarde passava do azul 

para o laranja. De repente caiu uma chuva e todo mundo correu para dentro. A 



cozinha ficou lotada e as crianças aproveitavam para descobrir os doces 

debaixo dos panos. 

Logo estiou e subiu aquele aroma de sol com terra molhada. A carne estava 

encharcada e foi levada para o fogão à lenha. O cheiro da carne renovada 

encheu a casa de sabor. 

O dia estava tão lindo que não se incomodou com aquela dorzinha no peito, 

aquele certo desfalecimento. Devia ser o vestido apertado, aquelas muitas 

anáguas, a barra com franjas um pouco manchada de lama. 

O mal estar aumentou e a noiva pediu para recostar-se na cadeira. José, o 

noivo, trouxe água fresquinha do pote para que ela bebesse. Tirou o lenço do 

colete e passou em sua testa. José, quantas saudades! Não sabia bem porque, 

mas sentia saudades, como se ele tivesse voltado, naquela tarde, de uma 

longa viagem. 

As ideias confundiam-se em sua cabeça. A mãe de Anna chegou perto dela. 

Um carinho enorme, uma vontade de abraçar encheu seu coração. 

— Mamãe… 

Enquanto olhava as pessoas ao seu redor sentiu uma súbita leveza. Sua mãe e 

seu pai pegaram suas mãos. Eles a ergueram da cadeira. Sentia-se muito bem. 

Alguém chorava em algum lugar, uma criança talvez. Não quis ir ver, deixou-se 

levar, docemente. Sentia-se cheia de saúde. Tudo ao redor ganhava cor, força, 

aroma, viço. Tudo brilhava. 

— Venha, Anna. — José a chamava. — Venha. 

… 

No quarto, onde a velha senhora estava deitada, a sua neta chorava. Estendeu 

o lençol até cobrir sua cabeça. Olhou para o relógio da parede. Anotou a hora: 

seis da tarde. A ambulância já fora chamada. Inútil. O coração de Anna havia 

parado, para sempre. 



A CASA DOS MIL LAMENTOS 

 

A primeira criança a sumir se chamava Pedro. Aconteceu numa tarde de 

agosto enquanto a sua mãe estendia os lençóis secos no varal para tirar o 

mofo. O vento estava forte e os tecidos leves voavam e cobriam seu rosto ao 

serem retirados do cesto. Um minuto de distração e  a mulher parou de ouvir as 

risadas do garotinho que corria pelo terreiro. Pensou, a princípio, que o menino 

tivesse entrado na casa. Chamou, gritou, procurou pelas veredas, bateu nas 

portas dos vizinhos. Nada. 

O lugar era pequeno, todos se conheciam.  Alguns amigos formaram equipes 

de busca pela mata e outros procuraram pelas estradas vicinais. A última pista 

que tiveram da criança foi o caminhãozinho colorido que estava com o menino 



no instante do desaparecimento. O brinquedo foi encontrado próximo à 

margem do rio. Dois homens mergulharam na esperança de encontrar o corpo, 

mas nem sinal do Pedrinho. 

Naquele mesmo dia, horas depois, foi a vez da caçula da dona Mirtes. Aurora 

sumiu enquanto brincava de esconder com as suas amiguinhas, perto da 

estrada. As buscas desta vez foram mais amplas. Carroceiros que passavam 

por ali ajudaram, procurando nos lugarejos próximos, sem sucesso. Foi assim 

que descobriram que crianças de outras vilas também haviam sumido. 

Quando a terceira criança sumiu, o pânico já havia se instalado no lugar. 

Ninguém mais tinha liberdade de sair sozinho e havia sempre algum adulto de 

olho nos grupos de crianças que brincavam nas áreas comuns. Toda a 

vigilância, porém, não evitou que,  na semana seguinte, mais duas crianças 

fossem levadas, duas da mesma casa, a mais jovem, um bebezinho de apenas 

oito meses e sua irmã de dez anos. 

Assim como os desaparecimentos iniciaram, também pararam por um tempo. A 

sombra da morte fizera suas vítimas, era hora de partir. 

A quadra chuvosa havia passado e as rodas da carroça no chão poeirento 

produziam um ruído crocante e hipnótico. A menina e seu irmãozinho pareciam 

imersos no mais profundo dos sonos. Os dois dormiam serenos, embalados 

pela vibração das tábuas. 

Naquela manhã um homem os havia sequestrado. 

A mãe havia deixado os dois em casa, e saiu para lavar roupa no chafariz 

público. No fim da tarde, já perto de escurecer, o homem alto empurrou a porta. 

As crianças dormiam quando ele chegou. Um cheiro doce inundou todo o 

quarto e eles mergulharam no mundo de sonhos perfeitos, onde seriam felizes 

para sempre… 

Ainda estavam na estrada quando Alice acordou. A menina olhou em volta para 

saber onde estava. O caminho era diferente de tudo o que havia visto. Galhos 



e folhas saídos das árvores que margeavam os dois lados do caminho, se 

arrastavam pela madeira da carroça. Eram vegetais estranhos com uma 

aparência túmida. Das folhas intumescidas gotejava um líquido espesso, 

betuminoso, de odor repulsivo. Quando o vento tocava as pesadas folhas e 

seus frutos, o som de um murmúrio vindo de mil almas sem consolo, enchia de 

tristeza o coração dos viventes. 

Depois de uma série de curvas seguidas, cruzaram o portão de ferro carcomido 

e continuaram por um caminho bem aberto que os levou até uma construção 

antiga, em ruínas. A medida que se aproximavam, a vegetação se tornava 

menos exuberante, e a poucos metros da casa não havia mais árvores, apenas 

esqueletos retorcidos da vegetação morta. 

Quando a carroça encostou na calçada da velha casa, a menina já havia 

saltado com o irmão no colo e estava escondida atrás de uma pedra. Alice viu 

o condutor apeando e batendo a capa que usava, para limpar a poeira. Viu 

quando ele os procurou no meio da palha com gestos bruscos. Então Felipe 

acordou. E chorou… A lua saía de trás das nuvens no exato instante em que o 

homem se virou na direção do barulho. A luz batendo diretamente sobre a sua 

figura revelou um medonho rosto sem olhos, os dedos longos terminados em 

garras e a boca sem lábios de onde saíam as pontiagudas presas. Antes que a 

menina pudesse fazer qualquer coisa, o monstro deu um longo salto e foi cair 

bem na frente de onde ela se escondia. Alice estava perdida. 

Dentro da casa o piso era de tacos de madeira, mal pregados. No centro do 

cômodo havia uma mesa enorme com dez lugares, oito deles ocupados por 

crianças, dentre elas, algumas suas  conhecidas. 

Alice não tinha onde se esconder, oito pares de olhos infantis viraram-se 

imediatamente para ela. Um dos meninos levou o indicador até os lábios, 

fazendo sinal de silêncio. O homem havia sumido com o bebê. 

Uns trinta minutos depois ele voltou com uma grande travessa de onde saía a 

fumaça sinuosa de um ensopado. As crianças olhavam para o líquido, aflitas, 



enquanto o carroceiro, agora vestido como um mordomo, servia grandes 

conchas do caldo vermelho acobreado. 

Em seguida a sineta que estava sobre a mesa foi tocada e a casa inteira 

estremeceu com o som de passos que se aproximavam, fazendo um estrépito 

apavorante. 

Alice não estava preparada para o que viu a seguir: Da larga porta de folhas 

duplas, eis que surge uma criatura gigantesca e muito larga, com pés 

semelhantes às patas redondas de um elefante, a cada passo que o monstro 

dava pela frágil madeira do recinto, o assoalho ganhava novas rachaduras, 

trincando-se aqui e ali, como se fosse abrir-se em um enorme buraco, de 

repente. 

As crianças à mesa seguravam as mãos umas das outras, tremendo… Alice 

olhava para elas e para o ser que se avolumava, se aproximando. Um monstro 

com aparência feminina,  farejando o ar como um animal faminto. 

Do lado de fora, na estrada além do portão, as plantas se agitavam e frutos 

semelhantes a pequenos rostos verdes, bramiam seus lamentos para a noite. 

A criatura sentou à cabeceira numa cadeira esculpida em pedra. Então 

estendeu a enorme mão sobre a toalha de linho, e puxou a travessa com o 

resto da sopa para perto de si. Em seguida meteu a mão dentro do caldo e 

retirou de lá uma coisa esférica, como uma grande batata corada pelo molho 

ferruginoso. Alice só conseguiu decifrar do que se tratava quando a “mulher” 

girou o alimento com as mãos e cravou os dentes em um dos lados, 

arrancando o pedaço com facilidade. Foi nesse momento que a menina viu as 

órbitas vazias em um rosto conhecido. Ali, cozido em seu próprio sangue e 

sendo devorado por aquela fera monstruosa, estava o que um dia fora a 

cabeça do seu amigo Pedrinho. 

O grito da menina saiu de sua boca sem que ela pudesse contê-lo. O 

sequestrador e a mulher monstro voltaram suas faces bizarras para ela. Por um 



momento, Alice imaginou que seria estraçalhada ali mesmo, mas depois de 

alguns segundos os dois seres retornaram para a comilança, indiferentes. 

No dia seguinte, dez pessoas sentaram à mesa, uma delas era Alice. Quando a 

enorme travessa foi trazida, a mão esquerda da pequena Aurora foi o primeiro 

pedaço de carne tirado do caldo grosso. Mais uma vez as crianças se 

recusaram a comer, mais um dia com fome, alimentando-se de frutinhas secas 

que caíam de árvores distantes. Alice pensava o tempo inteiro em uma fuga, só 

não havia concretizado  ainda porque não sabia onde o irmão estava. 

Na noite do terceiro jantar, um menino foi escolhido, Alice sabia que era uma 

questão de tempo para que seus pedaços fossem devorados em um tétrico 

banquete. Precisava fazer alguma coisa. Após o repasto não saiu 

imediatamente do salão. Ficou num dos cantos torcendo para que os monstros 

não dessem pela sua presença. Viu quando a mulher elefante se afastou e o 

mordomo recolheu a louça. Já era madrugada quando o mordomo reapareceu. 

Pegou então um molho de chaves e saiu andado até onde as crianças estavam 

guardadas. Desceu a pequena escada. Sacou do bolso um embrulho com um 

pó brilhante com cheiro adocicado e o lançou no ar. Em seguida subiu com 

uma menininha no colo… A mais nova do grupo. Só não era mais nova que 

Felipe, seu irmão. 

Não sabia o nome da menininha, era tão pequena que nem ela mesma saberia 

dizer. Ninguém das outras crianças a conhecia, e agora a sua pequena vida 

chegaria ao fim. Sem carinho, sem esperança, sem os cuidados da mãe. 

Alice acompanhou o homem alto enquanto ele levava a criança para a pedra. A 

mulher — elefante já estava lá, aguardando. Colocaram o corpo adormecido na 

posição do golpe, mas, antes que o machado descesse sobre o delicado 

pescoço, a criança abriu os olhos e gritou. Os dois não esperavam por isso, a 

criança se agitava e tentava fugir. Por fim rolou o corpo e caiu no chão. Para 

evitar que fugisse, a mulher monstro pisou em sua cabeça esmagando o seu 

crânio e espalhando o seu conteúdo pelo chão. 



Assim que as crianças acordaram, elas se deram conta do sumiço da caçula. 

Aquela menina pequena e ingênua era o último resquício de inocência que 

havia naquela casa. 

No meio da tarde um dos garotos se desesperou. Aproveitou que ninguém 

estava pelo quintal e correu para saída. Passou pelo portão de ferro e 

continuou correndo, à medida que avançava pelo caminho ia sentindo um forte 

abatimento. As plantas estendiam os galhos para impedi-lo e seus frutos 

gritavam escancarando as boquinhas de onde pingava uma baba verde. Até 

que o menino caiu. 

Antes de conseguir se levantar, vários galhos se abaixaram até à altura de seu 

corpo e se enroscaram pelas suas pernas, puxando-as. Outro enlaçou o 

pescocinho delgado do menino apertando-o até que começasse a partir. Num 

ato final, o tentáculo de madeira arrancou a cabeça, trazendo junto a coluna 

vertebral inteira. 

As crianças, enfileiradas no quintal da propriedade assistiram, perplexas, até 

que os pedaços foram arrastados pelas malditas plantas para dentro da 

floresta. Naquele momento Alice entendeu o motivo pelo qual as crianças não 

tentavam fugir da casa, apesar do portão sem cadeado. 

O quarto onde as crianças dormiam agora tinha vários lugares desocupados, a 

iminência da morte enfraquecia o caráter, começaram a brigar entre si. Alice, 

por ser a mais novata, era o principal alvo das remanescentes. Uma noite as 

outras crianças a amarraram na cama para que fosse ela a escolhida. A 

menina tentava se soltar, mas a fraqueza causada pela alimentação escassa a 

impedia. No dia seguinte, porém, continuava viva. 

Durante a tarde em que só restavam três crianças, viram o homem alto 

preparando a carroça e se encheram de esperança, Era terrível, mas o fio de 

humanidade que ainda havia dentro delas não conseguia deixar de se alegrar 

com a vinda de mais gado para o abate. Passaram o dia de vez em quando 

olhando para a estrada, tentando ver a carroça retornando cheia. Tentando 

adiar o inevitável. No refeição seguinte, olharam com indiferença mais um 



amiguinho ser devorado, e até aceitaram comer o pouco que colocaram nos 

pratos, sentindo mais nojo do que tristeza. 

Na noite em que Alice dormiu sozinha no porão da casa, não teve sonhos. 

Comeu a sopa e roeu o braço da Maria laconicamente, nada mais importava. 

No dia seguinte, para sua surpresa, continuava viva. Correu até o pátio para 

ver se havia novas crianças, mas tudo estava tão igual a antes. Por que fora 

poupada? 

Só quando a hora do jantar chegou  foi que ela conseguiu compreender: Sobre 

a mesa, bem assado e com uma maçã na boca, num arremedo de refeição de 

gente normal, estava um bebê gorducho com aparência apetitosa, seu irmão 

Felipe. 

O cheiro estava ótimo. Comeu com gosto. 

No dia seguinte o homem alto trouxe uma nova leva de crianças. Alice 

suspirou, aliviada. Com a chegada daqueles inocentes o risco dela própria virar 

refeição diminuía muito, mas não era inexistente. Sentia que os dois monstros 

a viam com uma criança especial. Assim como eles, não tinha mais escrúpulos 

em devorar cada jantar macabro que as demais crianças recusavam. Parou de 

dormir no porão. Se ajeitava nas poltronas de couro rasgado da casa e assim 

evitava que o homem alto a entorpecesse com o pó adocicado, mas sabia 

também que a melhor maneira de ficar indiferente ao sofrimento das novas 

vítimas era estar sempre distante. 

___________________________ 

Muito longe dali uma reunião enchia o salão principal da igreja. Distribuídos em 

bancos rústicos, homens e mulheres dos povoados onde as crianças haviam 

desaparecido elaboravam uma estratégia de ataque. 

Já há algum tempo descobriram o homem alto levando um órfão, e o haviam 

seguido até a floresta. Não conseguiram alcançá-lo a tempo, os que iam na 

frente morreram estraçalhados pelas plantas. Os que retornaram para suas 



vilas juntaram-se aos outros para resolver o que fariam. Uma ação era 

necessária. 

Alice notou que havia algo errado. O homem alto chegou com apenas uma 

criança, quando o costume era trazer cinco ou seis.  Viu quando ele passou 

direto para a parte de cima da velha casa e demorou a voltar. Era tarde e a 

menina conduziu o menino novo para o porão onde ele se juntou aos demais. 

Os dias seguiram tensos e silenciosos. Alice passou a ajudar na preparação 

dos jantares, e, lembrando-se das comidas que a mãe fazia, começou a 

introduzir ervas aromáticas nos assados e sopas, deixando a comida mais 

apetitosa. Dizia para si mesma que era a necessidade que a obrigava a isso, 

mas a verdade era que se deliciava com as sinistras iguarias. 

Mais uma vez a carroça partiu. Alice calculou o retorno do  homem para dali a 

quatro noites. Mas ao amanhecer do segundo dia, antes mesmo de escutar o 

trote do cavalo chegando, era possível ver o céu tomado por nuvens de fumaça 

negra e ouvir os guinchos das árvores que se retorcendo entre as altas chamas 

que as consumiam. O dia do juízo chegara, afinal. 

De dentro da casa, os urros da mulher elefante eram medonhos. Chorava 

como uma mãe pelos filhos, enquanto, na floresta, os frutos com rostos de 

bebê chiavam, estalavam, e explodiam sob a ação do calor extremo. Seus 

gritos de agonia eram como o som de mil lamentos. 

Em pouco tempo a multidão chegou aos portões disposta a tudo. As crianças, 

trancadas no porão, gritavam desesperadas e esmurravam o alçapão lá 

embaixo. Alice olhava para o cômodo sem saber que atitude tomar. Mesmo 

sendo uma criatura gigantesca, a mulher elefante não conseguiu se defender 

por muito tempo. Foi arrastada até uma das árvores ressecadas do pátio e lá 

amarrada e queimada entre gritos ensandecidos. 

Algumas pessoas destrancaram o alçapão e tiraram as crianças de lá. 

Reuniram todas no centro do pátio para que pudessem ser vistas pelos pais e 

mães. Depois de atearem fogo na velha casa, todos foram embora. 



Pelo caminho era possível ver o que restara da floresta, a carroça do homem 

alto e os restos dele no chão. A longa capa, balançando ao vento, agora era 

um trapo inútil sobre o seu corpo sem vida. 

A mãe de Alice a conduzia para casa. A menina caminhava de cabeça baixa, 

havia muito para ser explicado, e muito mais a ser escondido. 

____________________________ 

O quarto das crianças estava exatamente igual ao que era antes. Clarissa 

passara a dormir lá desde o sumiço dos filhos. A volta de Alice não aplacara a 

dor da mulher. Não tivera coragem para perguntar, mas, de alguma forma, o 

rosto devastado da filha era suficiente para que ela entendesse que haviam 

perdido Felipe para sempre. 

Fizeram uma festa para as crianças sobreviventes. Distribuíram brinquedos, 

reabriram a escola. A passagem do tempo, panaceia invísível para as mazelas 

da alma, ia tirando o peso da tragédia de dentro do coração dos inocentes. 

_____________________________ 

Não demorou muito para que coisas estranhas voltassem a acontecer. Primeiro 

foram os animais pequenos. Desapareciam por algum tempo e depois as 

cabeças eram encontradas pelas valas da cidade. Quando a pequena Lúcia 

sumiu do seu berço, ninguém imaginou que pudessem ser os monstros 

canibais que haviam devorados seus filhos. Estavam mortos, afinal. No 

conselho da comunidade, um lenhador levantou a hipótese de que tanto os 

animais como a bebê tivessem sido levados por algum animal. Um lobo 

enorme que já fora visto por algumas pessoas na floresta. 

Enquanto os moradores se ocupavam em caçar um lobo sobrenatural que 

devorava criancinhas, o verdadeiro monstro agia livremente e estava faminto. 

Alice estava sempre pelos cantos. A menina se recusava a voltar para a escola 

e quando a mãe a questionou, alegou que não conseguia mais ler os livros de 

estudo. A verdade era que desde o tempo em que estivera com os seus 



sequestradores, Alice percebeu que a sua capacidade de enxergar as coisas ia 

diminuindo a cada dia, em compensação, o seu olfato se tornava mais 

poderoso a ponto de conseguir separar cada ingrediente colocado nas sopas 

feitas pela sua mãe. 

Outras crianças desapareceram. As buscas ao lobo gigante se intensificaram, 

especialmente depois do ataque à velha senhora que morava numa casinha no 

meio da floresta. Sua neta havia jurado ter visto um enorme lobo sobre ela. A 

roupa ensanguentada era prova suficiente para que os moradores pegassem 

suas armas e matassem todos os animais que encontraram pela frente. 

Quando Alice sumiu, sua mãe já não tinha mais lágrimas para chorar. Já 

perdera o bebê para os monstros e a mãe para um lobo gigante. Resolveu que 

era hora de sair dali. 

Contam que depois da partida de Clarissa a vila entrou em plena decadência. 

Seus conhecidos foram todos indo embora, e as poucas famílias que restaram 

foram morar na floresta e ganhavam algum dinheiro com a venda de lenha. 

Eventualmente, algumas crianças ainda sumiam. A maior parte das pessoas 

acreditava que aquilo era obra do lendário lobo mau. Poucos sabiam que no 

fundo da floresta uma bruxa quase completamente cega atraía crianças para 

sua casa com cheiro de doce. No fim das contas tudo virou lenda, contos de 

fadas que as mães liam para que os filhos não fizessem travessuras. 

Enquanto as criancinhas dormiam, uma irreconhecível Alice passava o 

pó  doce e entorpecente  nas paredes da casa de sua avó. Quem sabe no dia 

seguinte tivesse mais sorte… 

 

 

 

 



JULIANA DO CÉU 

 

Juliana tinha um segredo: ela podia voar. Descobriu ainda criança, depois de 

um dia na praia. Estava feliz, cheia de energia, e não conseguia dormir. Ficou 

andando pela casa sem saber mais o que fazer em sua primeira insônia.  Foi aí 

que viu a lata de biscoitos. 

A guloseima não estava na prateleira mais alta, mas também não estava baixa 

o suficiente para que conseguisse pegar. Colocou o banco perto do armário, 

porém o móvel oscilou e ela quase foi ao chão. Desceu com as pernas 

tremendo. Abriu a gaveta e subiu nela. A madeira gritou, mas não cedeu. 

Esticou as mãozinhas o mais que pode e parecia que seus braços se 



alongavam, como os do homem elástico, tanto que conseguiu tocar no 

recipiente. Mas quando olhou para baixo foi que se deu conta de que seus pés 

estavam muito acima da gaveta. Ela flutuava! No desespero da súbita 

constatação, acabou se desconcentrando e caindo, deixando a lata rolar pelo 

chão e fazer barulho suficiente para acordar seus pais. 

O trauma da queda e o castigo pelos biscoitos fizeram com que guardasse 

segredo sobre a sua nova habilidade, e, apenas quando estava sozinha, 

testasse pequenos voos. Além da própria Juliana, só quem sabia do segredo 

da menina era o gato Petisco, que ela criava desde pequeno. 

A capacidade não dependia exclusivamente de sua vontade, na verdade 

variava de acordo com o seu estado de espírito. Quanto mais emoção, mais 

voo. 

A habilidade às vezes era uma verdadeira maldição, Juliana tinha que usar o 

máximo de autocontrole nas brigas com outras crianças. Uma vez ficou tão fula 

da vida que subiu uns três metros no caminho da praça para casa. Só parou 

porque se agarrou aos galhos de uma goiabeira. E ficou lá sentada na copa da 

planta até o coração voltar ao batimento normal. 

Já mocinha, relutou bastante para arrumar namorado – temia decolar até as 

nuvens no primeiro beijo. Seu pavor era maior que sua curiosidade, e os anos 

iam passando sem que a mocinha se envolvesse com qualquer pessoa. O pai, 

preocupado que ficasse solteira para sempre, tratou de arrumar um 

pretendente para Juliana. Quando, afinal, se viram, a menina se alegrou de ter 

encontrado o namorado ideal para ela: Rafael era tão sem graça que ela não 

corria risco algum de se afastar do chão. 

O namoro seguia sensaborão por meses e anos. Foi só quando se transformou 

em noivado que Juliana percebeu seu erro. Enquanto servia como disfarce, 

Rafael era o par perfeito para enrolar sempre e casar nunca, mas seus pais 

tinham outros planos. 



Quando se deu conta estava provando bolos, olhando revistas, decidindo 

convites e tirando as medidas para o vestido de noiva. 

Um dia juntou toda coragem que tinha e confrontou a gangue inteira – pais, 

sogra e o bobão do Rafael que conseguiu manter a cara de parvo mesmo 

depois dela comunicar o fim. Juliana estava irredutível. 

Foi um bafafá dos infernos. Mãe chorando, sogra praguejando, pai gritando e 

Rafael olhando para ela com os olhos bovinos de costume. Quando as visitas 

foram embora, Juliana apareceu com uma mala na mão e o Petisco na outra. 

— Vou embora!                   

Diante da ameaça da filha, o pai de Juliana a chamou até o escritório alegando 

que precisavam conversar. Assim que entraram o homem saiu, trancando a 

porta por fora. 

— Fica aí até mudar de ideia! 

Ficou só o tempo suficiente para abrir a janela. Não era a primeira vez que 

fazia voos mais longos. Subiu, decidida, no parapeito da janela e se jogou no 

ar. A gente lá embaixo não levantou a cabeça para testemunhar a beleza do 

seu gesto, a grandiosidade da sua decisão. Juliana simplesmente seguiu o seu 

caminho, por que sim…Porque estava escrito, e pronto. 

Passou anos sem dar notícias.      Enquanto os pais aguardavam, Juliana vivia. 

Morava na Europa onde ninguém se importa com a vida alheia. 

Abriu uma empresa de entregas rápidas: era a única funcionária. Casou com 

um engenheiro de minas e com ele teve filhos normais. Voava para onde 

queria. Depois de um tempo chegou um postal à casa antiga sem endereço do 

remetente. Poderia ter cruzado o oceano e entregado a eles pessoalmente, 

mas preferiu mandar pelo correio comum. Por segurança. 

 



HISTÓRIA DE FANTASMA 

 

SANTA BÁRBARA 

***** 

Das coisas que me lembro, do tempo em que trabalhei em Santa Bárbara, 

nada me abalou mais do que a terrível história de Esther, e das implicações 

decorrentes por tomar conhecimento destes fatos. 

Na época eu era médica no hospital psiquiátrico da cidade, construído em um 

penhasco que se inclinava sobre o mar. Era uma construção antiga com 

paredes de tijolo duplo, que, como soube posteriormente, antes de ser 

transformado em hospital, havia sido um mosteiro jesuíta. 



A vista que tínhamos da enfermaria feminina era um espetáculo, e, por isso 

mesmo, sempre abríamos os folhos das suas largas janelas para que as 

nossas pacientes, e nós mesmas pudéssemos aproveitar a paisagem azul que 

se estendia à nossa frente. 

Em alguns dias era possível ver, na rocha projetada sobre o abismo, uma moça 

de longos cabelos repartidos em bandós, loiros e lisos como os meus. Ela 

sempre vinha com o mesmo vestido marfim e os pés descalços. Sentava por 

alguns minutos, mirando o oceano lá embaixo, e partia em seguida. 

Nunca falava, nunca voltava os olhos para nós. Parecia estar completamente 

abstraída do mundo real, envolta em pensamentos e lembranças, enquanto o 

sol caminhava em direção ao horizonte. 

  

Sua presença intermitente naquele cenário nos levava a estar àquela hora 

olhando para a rocha onde ela passava, expectantes, ansiosas. Quando vinha, 

ficávamos esperando que olhasse para trás, e pudéssemos divisar seus traços. 

Certa tarde, enquanto estava sentada na pedra observando o oceano, deixou 

escorregar do pescoço uma pequena e cintilante joia, para em seguida segurá-

la entre seus longos dedos, com carinho. 

Ficou parada por alguns momentos depois se levantou e saiu dali. Logo que se 

afastou, partimos na direção do objeto, eu e as enfermeiras, pois a curiosidade 

nos picava. 

Com muito esforço chegamos ao local. Tratava-se, a joia, de um berloque 

prateado que pendia de um colar. Um coração com um fecho quebrado, que, 

ao ser aberto, mostrava em uma de suas faces a imagem de um garoto 

pequeno e sozinho. 

 



No outro dia, no horário de costume, corremos todas até a janela, espreitando 

a chegada da nossa dama misteriosa. Naquela tarde, assim como nas 

seguintes, ela não apareceu. 

Logo depois recebi um convite para assumir um posto no morgue da cidade, e 

acabei partindo com promessas das outras garotas de que nos encontraríamos 

após a primeira missa de todos os sábados. 

Sempre que as via, perguntava pela nossa personagem, e sempre recebia 

delas a mesma resposta: nunca mais apareceu… 

MORGUE           

***** 

No novo trabalho éramos poucos funcionários e havia um número reduzido de 

legistas, mas os auxiliares eram muito bons e se empenhavam em ajudar. A 

cidade era pequena e a violência era algo raro. O expediente era tranquilo e 

nunca ficávamos além do horário normal. No entanto, no fim do primeiro ano 

após minha chegada, ocorreu um terrível acidente com o ônibus de um grupo 

de escoteiros e vários corpos deram entrada. 

Durante a faculdade de medicina é comum vermos cadáveres de pessoas das 

mais variadas faixas etárias, mas nada o prepara para encontrar crianças aos 

pedaços, e ter que identificar pela cor da pele, pela roupa, e pelo tamanho dos 

membros, a quem pertence cada pedaço. Era domingo e ficamos nesta infeliz 

tarefa por todo o dia. A maioria das pessoas já havia ido para casa e os móveis 

nos corredores vazios projetavam sombras assustadoras. Queria sair de lá 

também o mais breve possível e fui chamar o porteiro para que trancasse todas 

os acessos, mas a cadeira onde costumava sentar estava vazia. Voltei para 

pegar as cópias que estavam na sala da refrigeração. 

Quando estava quase lá, ouvi o ruído leve do farfalhar de lençóis sobre a 

cama.  Como estava sozinha, imaginei que alguém havia esquecido a janela 

aberta e entrei para fechar. Um vento gelado levantava os lençóis das macas, 



felizmente vazias. Quando peguei as bandas da janela para uni-las e passar a 

tranca, vi, de súbito, uma imagem que não estava lá. 

Um vulto de cabelos esvoaçantes e rosto oculto pelas sombras surgiu a poucos 

metros de mim. Os contornos de seus lábios sussurravam alguma coisa, e a 

criatura apontava para algo dentro do quarto. Virei na direção indicada. Na 

maca, outrora vazia, pedaços sangrentos de uma criança se retorciam. Senti 

uma forte vertigem, mas ainda tive tempo de ver os lábios roxos do menino 

morto se mexerem para pronunciar uma única palavra: 

— Mãe! 

Então perdi os sentidos. 

Quando acordei o corpo da criança havia desaparecido e naquela sala não 

havia janela alguma, mas um grande e antigo espelho. 

SANTA LUZIA 

***** 

— Vamos brincar de esconder? Eu conto e você se esconde, está bem? 

Esther fechava os olhos, encostada numa árvore, enquanto Pedro corria. O 

menino gostava de andar por ali com a mãe durante as tardes compridas antes 

do jantar. 

— Estou indo! 

Pedro ria baixinho. A mãe sabia de todos os esconderijos, mas desta vez não 

iria encontrá-lo, desta vez, não… 

Sempre que o marido bebia, Esther levava o filho para a floresta. Ficava com 

ele por lá, fingindo para a criança que era uma brincadeira até que o marido 

dormisse. Foram tantas as vezes que precisou fazer uso deste recurso, que 

julgava já conhecer cada metro daquele lugar. 



A floresta se estendia por toda a serra do Mosteiro de Santa Luzia. Ali também 

haviam poucas famílias, em casas isoladas, uma delas a casa onde morava 

com a família. 

ESPELHOS 

***** 

Abri os olhos no dia seguinte ainda abalada pelas visões que tive. Pensei em 

pedir dispensa, mas havia realmente muito trabalho a ser feito. 

Quando cheguei à sala refrigerada, abri todas as geladeiras, olhei todos os 

corpos e nenhum deles correspondia aos traços do garoto da noite anterior. No 

fim daquele longo dia eu tinha certeza de que havia sido vítima de alucinações. 

Antes de ir embora resolvi tomar um banho. O único banheiro com chuveiro 

ficava no sótão, um lugar que todos evitavam porque lá ficavam arquivos e 

velharias cheias de poeira. Terminei, me vesti, e fui me pentear de frente para 

o espelho. A lâmpada que pendia de um fio saído do teto oscilou, e por um 

segundo fiquei no escuro. Quando piscou e acendeu novamente tive um 

enorme susto: eu vi meu reflexo. Mas a imagem na superfície do espelho 

estava de costas para mim! 

Desci as escadas correndo, peguei meu carro e fui o mais rápido que pude 

para casa. Minha respiração só  normalizou quando cheguei à segurança do 

meu quarto. Dormi quase que imediatamente, e acordei com aquela sensação 

de que não havia dormido um minuto sequer. 

Percebi que ainda estava escuro, fui andando até o lugar onde havia colocado 

meu telefone para ver a hora, no caminho ouvi uma série de pancadas fortes. 

Olhei para o espelho na parede e vi uma criança assustada olhando para mim, 

era exatamente a mesma criança do pequeno coração de prata. 

Acordei coberta de suor. Afinal tudo havia sido um terrível pesadelo. 

ESTHER 

***** 



Esther achou que era seu dia de sorte quando aquele homem entrou pela porta 

do orfanato procurando uma menina para levar. Não se lembrava desde 

quando morava ali, mas sabia que a hora de ter que viver por sua própria conta 

estava chegando. 

Assistiu outras crianças, menores, maiores, meninas e meninos, irem embora 

escolhidos pela vida, enquanto ela ia ficando sozinha na vastidão do dormitório. 

Do jeito que iam, vinham outros. Aprendeu a não fazer amizades para não 

sofrer, mas chorava cada vez que uma criança partia dali com uma nova 

família — uma mistura de inveja e saudade. 

No mês seguinte faria dezoito anos e o Estado deixaria de ter obrigação com a 

sua sobrevivência, por isso não hesitou em acompanhar o estranho de poucas 

palavras. 

Levaram o dia inteiro para subir até o alto da serra. Durante todo o trajeto 

apenas se ouvia o relincho dos cavalos, protestando pelo esforço da escalada. 

Do alto dava para avistar as ruínas do mosteiro e a rocha que parecia querer 

se jogar no oceano lá embaixo. Lindo e assustador. 

Esther descobriu, na primeira noite que passou ali, o verdadeiro propósito de 

ter sido levada. Chorou mais por saber que nunca teria um pai do que pela dor 

da violação. 

Naquela mesma semana, soube que era prudente sair de casa quando a 

aguardente entrava. Nem sempre conseguia ser mais rápida do que ele, então 

rezava enquanto os punhos do homem investiam contra seu corpo. 

Quando descobriu que estava grávida, Esther se desesperou. Foi para a 

floresta em busca de ervas que a livrassem da semente do monstro, mas 

acabou desistindo. Já sentia carinho pela criança, sua única família nesta vida. 

RESGATE             

***** 



O rosto do menino não me saía do pensamento. Seu semblante desesperado 

olhando para mim, esperando que eu fizesse alguma coisa, me agoniava. O 

meu esgotamento foi percebido pelo meu chefe, que me chamou para 

conversarmos. 

— Cecília, o que está acontecendo? Estou te achando muito tensa, abatida… 

— Ando tendo pesadelos, chefe. 

— Olha, conheço uma menina, excelente profissional… Ela trabalha com 

hipnose, dizem que é bom para entender pesadelos, quer experimentar? 

Normalmente eu não levaria a sério uma proposta como essa, mas depois das 

coisas loucas que vinham acontecendo em minha vida, acabei aceitando e indo 

ao consultório. 

…. 

Deitei sobre o divã macio e esperei. A penumbra favorecia o relaxamento. 

— Feche os olhos, vou contar até três e você vai sentir suas pálpebras 

pesando… 

O sono atrasado de dias encontrou aconchego entre os travesseiros da 

terapeuta e fui me deixando mergulhar naquele oceano de lembranças que não 

eram minhas. 

Primeiro ouvi a música. Depois a névoa densa e as crianças brincando de 

ciranda. Olhei a minha volta tentando me localizar, então vi o prédio. Eu 

conhecia aquele lugar. Onde estava? Quem eram aquelas pessoas? Olhei para 

a inscrição na porta. Tentei ler. As letras tremiam, se desmanchavam. 

Uma mulher saiu pela porta. 

— Entre, vamos! 



Já havia estado várias vezes naquela casa, mas não conseguia me concentrar. 

Não lembrava o que fazia por ali… 

Sentada atrás da mesa, a freira falava alguma coisa que eu não conseguia 

entender. Senti uma tontura forte. Baixei a cabeça para vomitar. Olhei para a 

foto das internas e tive uma terrível revelação. As lembranças voltavam me 

deixando doente. Levantei para sair dali e a náusea aumentou. Fui até o 

banheiro para jogar um pouco de água na cabeça. Meu rosto no espelho 

confirmou o que acabara de descobrir. Gritei. Uma mão tocou meu braço com 

delicadeza. 

— Acorde, Cecilia, acorde… Vou contar até três e você vai acordar… 

ESCURIDÃO 

***** 

Daniel encontrou um lugar no meio do bosque. Abriu o embornal e de dentro 

retirou a garrafa. Bebeu um trago longo. Pegou o machado com destreza; 

habilidade adquirida de muito treino e pela força do sangue. Exercia a mesma 

profissão que o pai, o avô, e até onde sabia, a de todos os homens da família. 

 

Aprendera muita coisa com o pai. Agora deveria fazer o mesmo com o filho. 

Sim, ia fazer o filho o que o pai fizera dele — um macho de verdade. O 

problema era a mulher. Pensava que pegando uma daquelas meninas sem 

família seria fácil moldá-la como se devia. Queria pegar uma mais nova: treze, 

catorze anos. Mas descobriu que só poderia levar a mais velha. Aceitou. 

Não estava muito satisfeito com a escolha. A moça era muito branca, sem 

sangue, parecia fraca. Vez por outra fazia alguma besteira e era necessário 

ensinar. Pensava em devolver, mas, pelo que havia entendido, não era 

possível. Não colocava fé de que um dia ela fosse engravidar, mas, afinal ela 

acabara dando o filho que ele tanto queria. 



Daniel fez uma pausa nas surras durante a gravidez e depois que o filho 

nasceu. Esther precisava de tranquilidade e saúde para amamentar o menino. 

 

Quando o filho fez dois anos, surpreendeu a esposa com o convite para irem à 

cidade. Passearam, comeram no restaurante, compraram badulaques na 

feirinha. No fim da tarde, Daniel os levou para que tirassem fotos. O brinde era 

uma pequena joia em forma de coração, para dentro colocar a imagem que o 

freguês escolhesse. Esther escolheu a foto do filho. 

 

O ESCONDERIJO DE PEDRO 

***** 

 

Daniel amava o filho. Tinha planos para o garoto. Era seu sangue, seu legado, 

sua aposta. O menino seria um forte, como todos os homens de sua família. 

Criaria o filho como o pai o havia criado. Era o certo. 

Olhou para Esther ceando a sopa com o menino. Pedro tinha adoração pela 

mãe. Aquilo o incomodava. O menino estava em seus planos futuros, a mulher, 

não. 

 

Fazia tempo que vinha pensando em se livrar dela. Ali no meio do nada, 

ninguém daria pelo sumiço. O filho já estava perto dos seis anos, não precisava 

mais dos cuidados da mãe. 

Esther olhava para o filho. Sentia que precisava fazer algo. Nos últimos tempos 

o marido bebia com mais frequência, aumentado o número das surras. A 

garrafa de aguardente dentro do embornal do marido era a senha para se 

esconder. Sabia onde ele cortava a lenha, ia sempre para o lado oposto da 

mata, perto das ruínas. 

Brincavam de esconder. A moça acreditava que lá estariam seguros. Bastava 

que se mantivessem longe do mosteiro e do abismo. 



Eram tantas as tardes de brincadeiras que o menino queria usar outros 

esconderijos,  a mãe já o encontrava em todos. Há algumas semanas Pedro 

havia descoberto o alçapão. Ninguém conhecia aquele porão porque estava 

coberto pelas plantas. Sempre que podia ia para o compartimento oculto, 

fascinado por aquele novo mundo, só dele. 

Naquela tarde, Pedro correu para se esconder lá. Não podia contar para a sua 

mãe, ela brigaria. Desceu com cuidado pelos degraus que estalavam sob seus 

pés. Lá embaixo, velhos móveis dormiam sob a grossa poeira dos segredos 

esquecidos. A luz entrava em finos traços, iluminando debilmente o aposento. 

Embaixo de um véu vermelho, o objeto de sua preferência — O espelho 

mágico. 

 

— TRINTA E UM, LÁ VOU EU! 

***** 

 

Esther passou toda a manhã angustiada. Preparou o farnel do marido, amarrou 

com panos. Pegou a garrafa de aguardente pela metade e a escondeu no 

fundo do pote d’água. Esperou que ele saísse carregando os apetrechos de 

trabalho e o almoço. Pegou a escadinha e a encostou na beirada do telhado. 

Colocou lá duas trouxas de roupa, e as fotografias da família. Fugiria enquanto 

o marido estivesse dormindo. Apenas mais um dia e estaria livre. 

 

Na parte da tarde, perto da hora do marido chegar, pegou o filho para 

brincarem de esconder uma última vez. 

Eram duas horas da tarde ainda, mas Daniel já estava se sentindo esgotado. 

Precisava de um trago e a garrafa havia sumido. No dia seguinte, quando 

descesse para a vila, compraria logo três outras… 

Percebeu que não adiantava gritar para que a mulher trouxesse água, Esther 

havia saído com o menino. Levantou a contragosto e enfiou a caneca no fundo 

do pote. Assustou-se quando o copo bateu no vidro da garrafa, meteu a mão lá 



e a retirou. Não demorou dez segundos para imaginar como a sua aguardente 

havia parado lá. 

Na floresta Esther procurava o filho. Pedrinho não estava em nenhum dos 

lugares em que costumava se esconder. Depois de dez minutos olhando para 

todos os lados, começou a gritar pelo filho. 

Daniel desistiu de esperar a mulher. Sabia onde ela e o menino iam quando ele 

bebia. Também já havia visto as trouxas com as roupas dos dois na beirada do 

telhado. Riu disso. Ela até poderia ir embora, mas Pedro ia ficar com ele. 

 

Pedro não conseguia ouvir a mãe. Do outro lado do espelho, sentada em uma 

poltrona, uma pessoa falava com ele. 

Daniel seguiu pela floresta adentro, orientando-se pelos gritos da esposa. À 

medida que se aproximava mais aumentava o seu aborrecimento. 

 

— Desleixada, deixou o menino se perder! — Falou, agarrando a mulher pelo 

braço. 

O MUNDO AO CONTRÁRIO 

***** 

Assim que cheguei em casa corri até o porta-joias. Ele estava lá. Escondido 

debaixo de brincos, pulseiras, caixinhas de veludo, encontrei o pequeno 

relicário. Toquei a joia com carinho. Sabia quem era aquela criança. Sabia 

quem eu era. Precisava fazer alguma coisa. 

Apaguei as luzes da casa, abri a janela, puxei a poltrona para a frente do 

espelho e esperei. 

Afinal, Pedro apareceu. Coloquei a mão sobre o espelho e, com gestos, instruí 

para que ele fizesse o mesmo. Não deu certo. Era frustrante. Sabia que 

precisava entrar ali para conseguir evitar uma tragédia. 



Os gritos de Esther atraíram a atenção do menino. Eram os gritos de sua mãe 

lá em cima. Pedro largou o espelho e subiu o mais rápido de conseguiu, mas 

quando pisou no penúltimo degrau a madeira podre cedeu, e ele caiu no chão 

quebrando a perna direita. 

Tentou se levantar, mas não conseguia, gritou pela mãe mas ninguém o ouviu 

do lado de fora. Nem mesmo sabiam que ele estava ali ou que aquele 

compartimento debaixo do chão sequer existia. 

Eu não precisava entrar naquele espelho, e subir à superfície para saber 

exatamente o que havia acontecido. Daniel matou a esposa e a lançou da 

rocha do precipício com aquele mesmo vestido marfim com o qual eu a via da 

janela do hospital. 

 

Pedro nunca foi encontrado. Mas também jamais saí do seu lado. Ele me via 

como eu realmente era — o monstro que ele amava. Não consegui atravessar 

o espelho para salvá-lo. Resolvi que não ia mais sair de casa. Quando Pedro 

dormia, eu aproveitava para tomar banho e me alimentar. Fiquei ali enquanto 

ele teve vida, tentando, de todas as formas, lhe dar algum consolo enquanto a 

fome, a sede, a dor e a tristeza o faziam definhar a cada minuto. 

Até que três dias depois, sem água ou comida, ele não suportou mais e se foi. 

Lembro-me das últimas palavras que disse para mim, com grande esforço, 

antes de fechar os olhos para sempre: 

— Não bate mais na mamãe, papai… 

 

 

 

 



AS FOLHAS DE ALUMÚRIA 

 

Anna Lúcia sabia que era adotada. Descobriu sozinha olhando os velhos 

álbuns com capa de ursinho na parte de cima do armário. Ao contrário dos 

irmãos mais velhos, não havia fotos da sua mãe grávida dela, ou foto sua ainda 

bebê. Não bastasse este fato, sempre se sentiu deslocada na família, na 

escola, no mundo. 

E ainda havia os sonhos. Sonhava sempre com a mesma coisa, outro pai, 

outra mãe, em outro lugar. Sempre que dormia passava pelo portal entre 

mundos: no outro lado morava com os alumurianos, e não apenas isso, era um 

deles. Tinha longos alheamentos, um voluntário silêncio. Coisas de menina 



cismarenta, ensimesmada, esquisita. Os pais eram carinhosos, pacientes, 

falavam que aquilo era fantasia da menina. 

— Passa quando você ficar mocinha.  

Jamais passou. Parentes insensíveis diziam que Anna Lúcia era antissocial. 

Até chegou a ouvir de uma das tias que havia sido uma tolice eles terem 

adotado aquela menina aluada. 

Cresceu tentando se misturar.Observava pessoas, imitava seus gestos, 

reações, opiniões. Depois de muito treino conseguiu se tornar relativamente 

igual e invisível o suficiente para viver em paz. Ainda assim nunca gostou de 

muita intimidade. Não conseguia, porém, evitar que alguns se aproximassem e 

se julgassem amigos. 

Foi de uma destas pessoas que veio o convite para a aula de yoga. Anna Lúcia 

só topou ir por muita insistência de uma colega de trabalho. 

— Ah, amiga, você precisa conhecer o mestre Indra! Sabe aquela pessoa 

iluminada? Você vai AMAR! Vai sair de lá levinha, mulher! 

Anna Lúcia estava com a cabeça muito longe dali.  Pensava nos relatórios que 

precisava fazer, no que estava faltando comprar para a feira da semana, em 

qualquer coisa, menos em praticar yoga. Exercício ela até fazia, andava de 

bicicleta para todo canto. Tinha cuidados consigo. Levava marmita com o 

almoço. Comia debaixo das árvores do jardim e conseguia ficar sozinha uns 

minutos. Sempre salada para não precisar esquentar. Leve, já estava. E 

achava yoga um saco. 

 — Você vai, né? Já coloquei seu nome na lista dos matriculáveis, tá? Leva o 

cartão para pagar. 

Anna Lúcia pensou em enquadrar a inconveniente, mas se deu por vencida. 

Fugir sempre de todos os compromissos acabaria por chamar ainda mais a 

atenção sobre ela. 



— Vou só para a primeira aula, tipo experiência, se gostar eu fico e me 

matriculo — falou, encerrando a conversa. 

Na terça-feira estava lá. Como prometido. 

Quando chegou, Marisa a esperava com um sorriso cheio de dentes 

amarelados pelo vício em café. A ansiedade para que conhecesse o tal de 

Indra era grande. Demorou uns vinte minutos porque ele estava numa aula 

anterior, então ficaram conversando sentadas no muro do canteiro, e bebendo 

um chá que estava sobre a mesinha. Para quem estava aguardando um 

senhorzinho magérrimo usando turbante, encontrar o verdadeiro professor foi 

aquele choque. 

O rapaz estava mais para ator de Hollywood do que para o faquir 

espiritualizado que a moça havia concebido. Indra Hari chegou todo sorridente 

e convidando a moça para iniciar as atividades respiratórias ao som de uma 

música oriental relaxante. 

Mandou que escolhesse a posição mais confortável numa esteirinha 

acolchoada cheirando a incenso, e tocou seu plexo solar da maneira mais 

profissional possível. 

Depois de muitos exercícios, Anna Lúcia estava exausta. Não encontrou água 

aí tomou um pouco mais do chá, que havia adorado, e deitou na esteira 

respirando profundamente. 

Assim que deitou foi sentindo um estranho entorpecimento, uma moleza, uma 

sensação de flutuar. Quando percebeu, estava levitando! Subia 

horizontalmente como se estivesse deitada no ar. No início tentou se virar mas 

acabou se entregando a um conforto inédito, mas familiar. Antes de atingir o 

teto, fez um movimento lateral involuntário e saiu pelo basculante do banheiro 

que ficava ao lado, largo e alto o suficiente para dar passagem ao seu corpo.  A 

ascensão continuou, e o seu corpo foi se verticalizando, subindo como um 

foguete lento, brisado. 



Passou do vento e das nuvens, cruzou as camadas para fora do planeta. Uma 

espécie de cápsula cristalina se formava ao seu redor, enquanto um jardim 

crescia aos seus pés, com grama, flores e pequenos insetos.  Tudo era muito 

estranho, mas nada ali lhe causava perplexidade. Anna Lúcia olhou ao seu 

redor e viu o quanto era lindo o espaço e lá embaixo aquele planeta azul 

parecia tão diferente de si.  Sentiu que pertencia àquela amplidão onde cabiam 

todos os seus sonhos, e continuou seguindo adiante embalada por uma música 

suave, cada vez mais baixa, até que o silêncio se tornou absoluto, libertador… 

Os sonhos de infância voltaram vívidos à sua mente. Se via pequena num lugar 

de paz. Sentou no chão de sua cápsula e tocou na areia leve, na grama macia 

e se lembrou de tudo. Seus olhos alumurianos se encheram de lágrimas 

humanas e ela soube que nunca fora abandonada, mas havia sido salva. 

Estava com as crianças mandadas para a Terra no limiar da aniquilação. 

Quando alcançou a plena consciência de quem era, passado, presente e futuro 

se descortinaram a sua frente, e a esfera iniciou o caminho de volta. 

Enfim sentiu o toque leve em um dos braços. Abriu os olhos e viu o professor 

sorrindo. 

— Parece que você conseguiu atingir um bom nível de relaxamento hoje, 

parabéns! 

— Opa, desculpe! — falou Anna Lúcia, um pouco zonza, olhando para os lados 

e vendo que estava sozinha.  Não sabia quanto tempo havia estado ali. 

Precisava ir embora. 

Na saída, Indra chegou com um embrulho delicado cheio de folhas ressecadas 

com um cheiro muito bom, o mesmo cheiro do chá. 

— Para novas viagens. 

— Que planta é essa? 

— São folhas de uma árvore que tenho aqui no quintal. Alumúria, já ouviu 

falar? — perguntou com os olhos brilhando, todo cúmplice. 



Anna Lúcia sorriu de volta, mas o que queria mesmo era chorar. Afinal, pela 

primeira vez em toda sua vida na Terra, se sentia em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSÁGIO 

 

Moro numa pequena cidade sem parentes ou amigos. Escolhi viver desta 

forma. Ergui uma casa distante da vila, uma espécie de retiro voluntário na 

floresta tendo como vizinhos apenas os animais e as plantas. Nem por isso tive 

algum dia de tranquilidade na vida, e nem poderia, pois não o mereço. 

O nobre leitor acredita em fantasmas? Se a mim fosse feita esta pergunta 

talvez respondesse que não, mas apenas para não parecer louco diante de 

meu interlocutor. Estaria mentindo. Eu acredito em fantasmas. A minha 

convicção se formou a partir de quando ainda era bem jovem, quando aos vinte 

e um anos candidatei-me ao cargo de faroleiro que havia ficado vago após a 

morte do meu antecessor. 



Sempre tive atração por este ofício. Perdi meus pais muito cedo, e fui criado 

pelo meu avô, que era faroleiro em outra cidade. De tanto acompanhá-lo ao 

seu posto de trabalho, acabei aprendendo todos os detalhes deste belo ofício. 

Depois de sua morte mudei para um lugar maior, uma ilha estratégica para o 

trânsito de navios cujo calado se adequava à profundidade do oceano em 

nossa costa rochosa. Ademais, por conta de um acidente geográfico, um 

quebra-mar natural que fora adaptado para servir de ancoradouro aos 

navegantes, a ilha era muito utilizada para o abastecimento dos barcos. 

Na borda mais íngreme da ilha havia dois grandes picos. No maior deles 

estava fincado o velho farol onde eu trabalhava iluminando o caminho dos 

viajantes. Passava minhas horas escrevendo poesias e observando a água 

escura lá embaixo movendo-se em impressionantes vagas que açoitavam o 

rochedo. A visão era ao mesmo tempo magnífica e assustadora, especialmente 

nas noites sem lua quando o lume do farol era a única luz que se arrastava 

sobre a superfície do mar em turbilhão. 

Eventualmente eu recebia a visita de alguns amigos que me traziam bebidas 

quentes e conversas agradáveis. Naquela noite, porém, estava sozinho e mais 

entediado do que normalmente me sentia. Subi até a plataforma onde o farol 

ficava instalado. Verifiquei o equipamento e observei o seu giro por um tempo. 

Então resolvi movê-lo de forma a jogar sua luz sobre a parte mais alta da ilha. 

Ao passar pelo cume do morro vizinho percebi uma silhueta entre as sombras 

das árvores e a ruína de um casebre sem telhado. 

Pensei que meus olhos me enganavam, esperei que a luz fizesse a volta 

completa, e quando o foco caiu novamente sobre o mesmo ponto, vi um 

balanço atado por correntes numa flutuação suave ao talante dos ventos. Por 

todo o tempo que havia estado até então naquele lugar, julgava que o morro 

vizinho fosse completamente desabitado. Sempre chegava para trabalhar no 

fim da tarde, quando o crepúsculo já encobria as formas com suas sombras 

sinistras. Então foi um choque me dar conta que ali havia uma pessoa. 



Durante aquela noite, e nas que seguiram, vez por outra, a minha atenção se 

voltava para aquele lugar. Movia o foco da luz do farol naquela direção, ansioso 

por divisar o que vira antes, mais uma vez. Quando já estava desistindo tive o 

vislumbre de um movimento no local. Havia uma forma sobre o balanço. 

Daquela distância não era possível afirmar, mas a pessoa estava vestida com 

roupas soltas, que certamente não eram roupas de homem. 

Esperei ansioso que o domingo chegasse, sendo este meu dia de folga, teria 

como escalar o morro vizinho. Ao contrário do morro do farol, este não tinha 

degraus escavados na rocha, então levei um par de horas para chegar ao topo. 

A paisagem destruída do lugar chamava a atenção. Do casebre se erguiam 

apenas algumas paredes que pareciam estar prestes a ruir, e em um dos vãos 

que outrora deveria ser um quarto, havia um baú sem cadeado contendo 

roupas e documentos meio consumidos pelas traças. Enquanto revirava o 

conteúdo do baú ouvi um ranger de correntes em um lugar não muito distante 

de onde me encontrava. 

Ao olhar para a esquerda pude entrever uma moça de talhe esbelto se 

balançando tal qual eu havia visto na outra noite. Os cabelos longos se moviam 

em ondas sobre suas costas, os compridos e finos braços terminavam em 

mãos delicadas agarradas às correntes enquanto os pequenos pés davam 

impulso brinquedo. Quando estava para escalar um último rochedo que me 

apartava daquela cena, a imagem desapareceu. 

Fiquei ainda mais surpreso, ao verificar algo que as árvores abundantes me 

impediram de perceber. Não havia balanço. No alto daquele morro, uma corda 

pendia da madeira de uma solitária forca projetada sobre o abismo. 

Não compreendia como meu cérebro podia me enganar daquela forma. 

Permaneci alguns minutos junto à forca, de pé à beira do abismo, enquanto o 

vento sibilava maus agouros e o céu se pintava de um laranja opressivo, 

indicando que a noite não tardaria a chegar. 



__________________________________________ 

No ano em que a estrela de cauda cruzou o negro firmamento, todas as 

mulheres que estavam grávidas temeram parir terríveis abominações. 

Pelas ruas falavam em animais nascendo com duas cabeças, comida que 

azedava nas panelas, e mortos que se erguiam de suas campas. Durante as 

noites cheias de presságios, contavam que os cães uivavam enlouquecidos. As 

pessoas que conseguiam dormir eram assombradas por tenebrosos pesadelos. 

Quando a mulher anunciou que iam ter outro filho, Jeremias não pensou 

naquelas superstições tolas espalhadas pelas gentes ignorantes, mas em 

como fariam para sustentar mais um além dos três filhos que haviam nascido 

primeiro. 

Naquele tempo ainda possuíam o armazém e a estalagem que lhes permitia 

manter a família com uma relativa folga. Mas Jeremias calculava que 

passariam melhor se a mulher não tivesse outros filhos, e de mais a mais, com 

o avanço da gravidez a esposa parou de ajudar nas tarefas. A barriga estava 

muito mais volumosa que ficara nas gestações anteriores. Esta era, 

indubitavelmente, uma gravidez peculiar: os seus cabelos caíram, os lábios 

racharam e os fortes enjoos, típicos dos meses iniciais, continuaram quase até 

o dia do nascimento. A esposa emagrecida e com os olhos encovados, pouco o 

lembrava da moça saudável com quem havia casado. 

Não estranhou quando sua mulher pariu aquelas duas criaturas antes da hora. 

Pareciam pequenos ratos úmidos com a pele sobrando nos corpos miúdos. 

Pensou que morreriam durante a noite, mas ainda moviam os pequenos 

bracinhos enquanto a mãe as trazia para alimentá-las junto ao seu extenuado 

corpo. 

A despeito de todas as dificuldades as meninas sobreviveram ao primeiro mês 

de vida quase sem chorar. 



Por algum motivo que ele próprio desconhecia, Jeremias não suportava as 

filhas, e lamentava a esposa ter engravidado mais uma vez. Passou a evitar os 

bebês depois do nascimento. Enquanto ficavam a maior parte do tempo em 

seu pequeno quarto, era fácil fazê-lo, mas logo estavam rastejando pelos 

cômodos, e encarando-o com aqueles seus rostinhos curiosos. 

O tempo passou e as coisas apenas pioravam. 

Em dez anos a família perdeu quase tudo o que possuía. Negócios não 

vingaram, e a doença levou o filho mais velho. Ainda que Jeremias trabalhasse 

de sol a sol, por algum infausto desígnio, viu-se um dia em meio a dívidas com 

vários credores. Acabou vendendo tudo, e mudando com a família para um 

lugar isolado da vida. 

A má fortuna o acompanhava onde fosse. As dificuldades iam minando alguma 

felicidade que ainda restava no coração de Jeremias, ao passo que seu caráter 

se degenerava um pouco mais a cada dia. 

__________________________________________ 

Depois daquele domingo, não consegui mais parar de pensar no que vira. Não 

esquecia da moça, mas ao mesmo tempo havia desenvolvido um sentimento 

de repúdio pelas visões que agora povoavam minhas lembranças. Se antes 

movia o farol para iluminar o morro vizinho, agora nem mesmo subia à 

plataforma se não fosse para fazer algum imprescindível reparo. A própria 

visão da escada que dava acesso ao compartimento da luz me causava 

náuseas intensas. 

A vida parecia seguir seu curso normal e as lembranças daquele desditoso 

domingo iam perdendo sua força, mas o destino havia de cumprir seu infalível 

propósito, o resto eram ilusões de felicidade. 

Foi quando eu conheci Cristina e o sol iluminou a minha vida. 

Eu a vi pela primeira vez na feira da cidade. Era domingo e eu compartilhava 

uma garrafa de aguardente com os amigos. O vento estava mais forte que o de 



habitual naquele dia, e movia os seus cabelos castanhos sobre o rosto fino. 

Lembrei imediatamente da moça do balanço no alto do penhasco e este 

“reconhecimento” me causou uma profusão de emoções, boas e más. Um 

misto de medo, repulsa e fascínio não permitia que meus olhos se desviassem 

de sua delicada figura. 

__________________________________________ 

A pobre mulher olhou desconsolada para as filhas brincando com os pintinhos 

no quintal. Pensou em todos os avisos que lhe deram para deitar fora o feto 

quando a gravidez ainda estava no início. A estrela que trazia maldições havia 

cruzado o céu, e sentia que estava pagando por sua teimosia. 

A verdade era que tinha medo. Que Deus a perdoasse pela má palavra, mas 

sentia quase pavor de Alice e Maria. 

Durante toda a gravidez teve terríveis pesadelos e visões aterrorizantes com 

um monstro lhe espreitando no escuro. Quando nasceram mirradas, mas 

normais, achou que, afinal, tudo não passava de uma crendice tola. Mas o 

tempo lhe mostrou que o mal havia recaído sobre sua família. 

As meninas cresciam sem se importar muito com as demais pessoas da casa. 

Viviam vagando por aí ou procurando alguma coisa para comer. 

Ainda que se esforçasse para não ter maus sentimentos pelas filhas, era 

impossível negar as evidências: desde o nascimento delas, nada mais 

prosperava. Os animais morriam, os negócios nunca davam certo. Quando o 

filho mais velho caiu doente, nenhum médico conseguiu salvá-lo. Tentaram da 

ciência ao curandeirismo, mas nada impediu que morresse em um par de 

meses, coberto por chagas purulentas que empesteavam a casa. Todos 

choravam, exceto as duas pequenas que brincavam no quintal dando 

risadinhas. 

O silêncio de Jeremias não escondia a raiva que trazia no coração. 



Inconformado com a desgraça que tomava conta da sua vida, o homem passou 

a beber um pouco mais a cada dia, e a atribuir abertamente a culpa de todos 

os seus infortúnios à esposa por ter parido duas filhas amaldiçoadas. Usava o 

estoque de bebidas que restara do seu comércio para se embriagar. Não 

demorou para que começasse a entrar tropeçando pela casa, ameaçando a 

todos com uma faca. O principal alvo do seu ódio eram as gêmeas. Há tempos 

que a esposa percebia seus olhares para as meninas, e mesmo não nutrindo 

por elas o mesmo carinho que sentia pelos filhos homens, começou a vigiar os 

passos do marido. 

__________________________________________ 

Demorei algum tempo para me aproximar da moça. Criava maneiras de estar 

sempre ao largo de seus passos, observando-a, seguindo-a. Acredito que tais 

investidas tenham despertado a sua atenção, fazendo-me sair de uma 

voluntária invisibilidade. A minha canhestra perseguição ao contrário de 

assustá-la, fez com que me abordasse certa tarde, quando seguia pelo 

caminho que me levava à torre do farol. 

Olhei para aquele rosto suave como se fosse pecado. Um rosto meio oculto 

pelos longos cabelos que o vento fazia se espalharem em ondas hipnóticas 

pelas delicadas espáduas. Pensei em confessar que já lhe havia visto no 

penhasco: as mesmas mãos de dedos compridos segurando as correntes de 

um balanço imaginário, mas como explicar aqueles eventos se só a conheci 

tempos depois? 

Vendo que não me aparecia coragem para iniciar uma conversa, convidou-me 

de maneira muito direta para a sua casa no dia seguinte para um lanche. 

Morava com uma senhora com quem não tinha parentesco algum, somente o 

laço de amizade que as unia. 

Quando cheguei à modesta casa onde habitavam, contaram-me, entre goles de 

chá e bolinhos de gengibre, que a moça casara muito jovem com um marujo 

inglês, mas ainda no primeiro ano do matrimônio, o rapaz havia desaparecido 

junto com toda a tripulação do navio no qual trabalhava e assim como todas as 



outras viúvas, teria que aguardar um tempo até que a justiça considerasse 

como certa a morte de todos, a lei impedia que casasse até se cumprir o prazo. 

Parecia que as duas adivinhavam minhas pretensões. Estava me apaixonando 

por Cristina e esperaria toda a vida se necessário fosse, para poder ficar com 

ela. Não contava, porém, que quanto mais me aproximasse daquela jovem, 

mais seria assombrado pelo destino terrível que me aguardava. 

_________________________________________ 

Quando o estoque de aguardente acabou, Jeremias informou à esposa que 

levaria as crianças com ele para que ajudassem na floresta. Cortariam lenha, 

colheriam frutas, com sorte arranjariam compradores e poderia pagar as contas 

que havia feito com o quitandeiro. 

A mulher já havia concordado sem reclamar mas viu que além dos dois 

garotos, o marido chamou as filhas para acompanhá-lo. Não gostava que 

colocasse os meninos para fazerem serviço de adulto, só permitia vez por outra 

para evitar brigas. Então viu Jeremias segurando o machado sem tirar os olhos 

das meninas e sentiu um aperto no peito. 

Elas sorriam para ele em um momento raro de empatia. 

— Papai vai fazer um balanço para nós, mamãe! — E batiam palmas com uma 

inocência genuína. 

Não teve coragem de impedir. Esperou que saíssem e correu até o quarto para 

pegar o rosário que guardava dentro do criado mudo. 

Pediu perdão a Deus por pensar mal de suas filhas. Só então conseguiu 

interpretar as palavras da cigana, só então percebeu que a maldição vaticinada 

por aquela mulher se referia ao marido: era sobre ele que o flagelo recaíra. 

Jeremias chegou horas depois com os meninos. Descansou o machado sobre 

a mesa e a chamou para olhar pela janela. De longe viu Alice empurrando o 

balanço recém construído para Maria. Respirou aliviada. 



__________________________________________________ 

A despeito da minha incontestável felicidade, o tempo com Cristina foi um 

período de sobressaltos e terríveis pesadelos. Estávamos juntos há certo 

tempo e o nosso relacionamento se estreitava. O casamento era coisa certa 

então passei a partilhar o mesmo leito que a minha amada. 

Um dia, passeando de braços dados pelas estreitas ruas da ilha, vimos uma 

pequena tenda colorida perdida entre tantas outras e resolvemos entrar. 

Havia ali uma fila de pessoas esperando para que a mulher lesse suas mãos. 

Falei para Cristina que aquilo era um embuste e tentei dissuadi-la de seus 

propósitos. A sua graciosa insistência, todavia, me convenceu, e quando 

percebi já estava com a palma aberta ao exame da velha. 

A mulher ficou um tempo olhando para as linhas da minha mão com a cabeça 

baixa e murmurando algum misterioso sortilégio. Quando levantou o rosto, 

suas feições estavam alteradas e os olhos revirados para trás. Eu e Cristina 

nos levantamos imediatamente mas antes que conseguíssemos sair de lá, a 

mulher vociferou algumas palavras que demorei a compreender. 

Joguei moedas sobre a mesa e parti dali com o coração confrangido. 

Voltamos para casa sem falar uma palavra ou interromper nosso trajeto. 

Naquela noite não dormi, fiquei olhando o mar e pensando no que a mulher 

havia dito: 

— Todos vocês vão morrer! O sangue inocente cobrirá a terra! 

No dia seguinte comuniquei para Cristina a decisão de voltar a minha antiga 

casa. Apesar de suas lágrimas, insisti que precisava de um tempo longe dela. 

Decerto imaginou que a julgara uma mulher sem honra por ter se deitado 

comigo antes de casarmos. Estava errada. Não tive coragem de lhe contar que 

todas as noites durante meus pesadelos, via a mim mesmo matando a nossa 

família. 



Fiquei semanas sem aparecer. Nos primeiros dias chegavam mensagens que 

eu não abria para não sucumbir à tentação de procurá-la. A verdade era que de 

tanto ver aquelas cenas macabras em pesadelos que se repetiam 

incansavelmente, compreendi que os sonhos que tinha não eram lembranças, 

mas presságios sobre o futuro de tragédias que o destino nos havia reservado. 

__________________________________________ 

O hábito de levar os filhos consigo para a floresta se tornara uma regra. O 

marido havia parado de beber e quebrar as coisas dentro de casa, então ela 

chegou a crer que a vida deles ia finalmente melhorar. 

Nas tardes mais silenciosas a mulher conseguia distinguir o som do machado 

abatendo os troncos. 

A madeira caía sobre o solo com estrépito. Os meninos ajudavam o pai 

cortando partes dos troncos, diminuindo o seu tamanho. Os pedaços menores 

iam para o cepo. Agora em posição vertical, eram partidos ao meio. Era preciso 

ter cuidado porque as farpas voavam para os lados durante o processo. 

O som cadenciado da Lâmina descendo sobre as toras era quase hipnótico. 

— Clot… clot…clot… 

Jeremias olhou para os filhos e sorriu como não fazia há muito tempo. 

— Papai vai ensinar uma brincadeira nova. 

Pediu ao mais velho para amarrar os demais e depois que ficasse parado 

enquanto o amarrava também. E então ergueu o machado. 

Não fosse o silêncio cortado pelos gritos dos seus filhos e Cristina não 

perceberia que agora o machado descia sobre a carne. Afinal o presságio se 

cumprira. Sentou junto à janela para aguardar o marido. Logo chegaria a sua 

vez. 

__________________________________________ 



Milhares de dúvidas perturbavam meus pensamentos. Não conseguia chegar a 

um veredito sobre meu destino. A sentença da cigana pesava como uma 

espada acima de minha cabeça. 

Demorei tempo demais para encontrar uma resposta, entregue as minhas 

elucubrações. A última carta de Cristina era uma despedida. Quando 

finalmente a abri seu corpo já não pendia mais da corda. A alma suicida da 

única mulher que amei choraria por mim eternamente. 

Sofri por muito tempo mas acabei compreendendo que a única chance de 

felicidade para nós seria nunca termos nos conhecido. Maldisse o dia em que 

subi naquele penhasco. Maldisse o dia em que a conheci. Retirei-me da vida 

aos vinte e dois anos. 

Condenei meus filhos a nunca nascerem para que não morressem 

assassinados por mim. Eu acredito em fantasmas porque eles moram em 

minha cabeça. Não há uma noite em que eu não lembre de tudo o que fiz ou 

escolhi não fazer. De um jeito ou de outro a solidão era meu verdadeiro 

destino. 

Jeremias Mordecai, 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS CONTRERAS 

 

A família da viúva Anahy Contreras chegou no início da estação das chuvas, 

um mês depois de recebermos a carta do antigo morador da “Las Piedras” 

pedindo ao meu pai para aguardar as mulheres e mostrar tudo da propriedade 

vendida. 

Como eu e Pedrito não sabíamos coisa alguma sobre as novas vizinhas, 

passamos todos os dias que antecederam a chegada delas ouvindo atrás das 

portas e conversando sobre detalhes inventados por nós mesmos. 

Logo que descobrimos que a viúva tinha três filhas em idade de namoro, 

começamos a criar fantasias sobre como seriam. Imaginávamos as moças 



conforme nossos desejos: loiras e esbeltas como as atrizes das fitas de 

cinema. Até combinávamos sobre quem ia ficar com qual das namoradas 

fictícias: Pedrito queria a mais velha, dizia ele que o busto seria maior que o da 

minha. 

No dia marcado o movimento na cozinha era intenso, mamá e tia Assunción 

quebravam ovos dentro das bacias para fazer pães de ló e batiam leite com 

açúcar para os cremes. Três galinhas mergulhadas no caldo de tomates, com 

milho e pimenta ferviam em uma grande panela. 

Esperávamos o grupo para as doze horas, mas, à medida em que a tarde 

avançava, a comida esfriava nos grandes tachos enquanto o seu cheiro quente 

se dissipava pelos cômodos da casa. 

Quando finalmente apareceram, a realidade da vida caiu sobre nós. 

Eram quatro mexicanas fortes e bronzeadas. A Señora Contreras, e três 

novilhotas agitadas. Desceram da carroça desembarcando malas e trouxas, 

afogueadas e fedendo. 

Naquele dia comemos na grande mesa na varanda. Os bolos não estavam 

mais frescos e os cremes haviam perdido a firmeza. Mamá sorria para as 

visitas mas eu sabia que estava triste com a comida quase fria que mandara 

servir. 

A viúva comia calada enquanto papai explicava detalhes sobre os animais e a 

lavoura. Era uma coroa durona com as bochechas firmes e salientes. As outras 

mulheres tinham feições menos marcadas e sorrisos mais frequentes, mas 

comiam silenciosamente como se temessem a autoridade da matriarca. 

Eu e Pedrito corríamos os olhos de uma para a outra procurando nossas 

beldades Hollywoodianas, mas só víamos garotas feias e uma delas cheia de 

espinhas inflamadas pelo rosto. Onde estavam as noivas caucasianas que 

havíamos encomendado? 



Saí da mesa logo que pude, havia vivido a minha primeira decepção amorosa. 

Pedrito, por sua vez, fez amizade com as moças e sumia de vez em quando 

pelos caminhos entre as duas casas de braço dado com a Mariinha Contreras. 

Em menos de um ano tiveram que casar e a filha da viúva pariu uma menina. 

Depois de um tempo foram morar na capital. Sempre que sentia saudade eu ia 

olhar o álbum com as fotos deles. Num dos retratos a pequena Carmencita 

estava usando uma máscara da festa de Santa Muerte. Não podia deixar de rir: 

as demais Contreras apareciam na imagem sorrindo, e, minha sobrinha, a 

única Contreras bela, trazia o rosto coberto por um horrendo disfarce de 

caveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERA UMA VEZ UM MACACO CHINÊS 

 

” E durante muitos anos crimes insolúveis, todos igualmente macabros, 

aterrorizaram a China” — Diário de Pequim — 13 de outubro de 2000. 

” As investigações nunca foram concluídas” — Depoimento colhido do Chefe 

de Polícia Pong Shu — Diário de Pequim — 15 de outubro de 2000. 

… 

A pequena estatueta ficava numa daquelas lojas que proliferam em galerias e 

estreitos bequinhos do centro comercial mais antigo da cidade, iguais a outros 

milhares de becos, de modo que nunca sabemos se estamos na esquina certa 



ou se deveríamos ter entrado duas ruas atrás, e, na maior parte das vezes, 

nunca conseguimos voltar ao lugar certo. 

A diferença daquele beco para os outros, era que antes de chegar à loja, havia 

uma casa de sopas, com o caldo sempre a borbulhar nos grandes tachos, 

produzindo uma fumaça branca e olorosa. 

 

… 

A família de Ling entrou, quase por acaso, no pequeno antiquário, fugindo dos 

roteiros estabelecidos pelas excursões. Havia leques abertos enfeitando a 

vitrine. As prateleiras de madeira eram trabalhadas e lotadas de caixas de 

papelão de todas as cores, formatos e tamanhos, que o balconista ia abrindo 

com grande entusiasmo mostrando seu conteúdo exótico e levantando nuvens 

de poeira pelo ar. 

Enquanto todos examinavam os bibelôs das caixas, Ling ficava vagueando os 

olhinhos puxados pelas prateleiras dos fundos, procurando o seu “escolhido”. 

Não demorou muito até que notasse o brilho verde de um vistoso macaquinho 

de jade, com cativantes olhos de berilo, tão brilhantes que faiscavam entre as 

sombras das prateleiras escondidas da loja. 

Tomada de um incontrolável impulso, Ling levou rapidamente o pequeno objeto 

para o bolso quadriculado de seu avental de verão, e foi para frente do 

antiquário, perto de seus pais e tios. Ao fim de uma hora, todos já haviam feito 

suas compras, inclusive Ling, que levava uma caixinha azul com uma 

bonequinha de porcelana. 

Quando saíram, a menina soltou um suspiro de alívio, sabendo-se a salvo de 

ser pega por sua pequena pilhagem. Passearam mais durante o resto do dia, 

até que foram ao terminal rodoviário de Pequim e viajaram cheios de assunto 

até a cidade onde moravam. 



Chegando em casa Ling colocou o bonequinho no armário ao lado da janela de 

seu quarto. 

Como não podia explicar aos pais a existência dele, ela o pôs em uma caixa 

onde guardava o chapéu coco que usara na escola municipal, no ano anterior. 

Era realmente um macaquinho muito gracioso. O corpo de jade perfeitamente 

liso, cujo fulgor era arrematado elegantemente por translúcidos e cândidos 

olhos de berilo. Encantada, a menina o embrulhou em um lenço de seda pura e 

o guardou. 

No dia seguinte, abriu novamente a caixa entre sobressaltos. Lá estava ele, 

reluzente e repousado sobre a seda macia. 

Ir para a escola seria um problema. Deixando-o, havia o risco de que o 

encontrassem. Levando-o, de que se quebrasse, ou que se perdesse. Na 

dúvida, era melhor que o deixasse onde estava, e passar toda a manhã 

angustiada e oprimida por pensamentos de culpa. 

Chegando à casa, a menina subiu de par em par os degraus que a separavam 

da porta do quarto e, antes de descalçar as botas, pegou a caixa do chapéu e 

tateou o seu interior em busca do embrulho de seda. Foi quando sentiu uma 

fisgada no dedo anelar da mão esquerda. O sangue, uma gota só, saía por um 

pequeno orifício na pele, como se tivesse sido feito pela ponta aguda de um 

alfinete. 

Cuidadosamente, a menina retirou a estatueta do tecido e a inspecionou, 

procurando o que havia causado o ferimento. Foi quando descobriu uma coisa 

que não observara antes: o macaco tinha unhas! Longas, finas e recurvadas de 

modo que as mãos ficassem côncavas em relação ao resto do corpo. Era só 

isso. Teria cuidado para não se ferir novamente. Colocou-o sobre a sua cama, 

e ficou olhando para os olhos da estatueta, que pareciam vivos de tão 

brilhantes. 



No dia seguinte, Ling já estava na escola quando lembrou de um fato aterrador. 

Aquele era dia de limpeza da casa, dia em que a diarista iria abrir todos os 

armários e mexer em todos os livros, roupas e caixas… Na caixa do seu 

chapéu! E ia encontrar o objeto roubado… Estava perdida! 

As horas daquela manhã transcorreram muito lentamente, e a cada segundo 

marcado pelo relógio da sala de aula, ela imaginava o momento em que a 

faxineira se deparasse com aquele objeto tão bem embrulhado e o mostrasse 

para a sua mãe. 

Foi para casa cheia de ansiedade. A porta estava destrancada e ela foi 

entrando pela sala, sem que ninguém a detivesse. 

Achou estranho não encontrar ninguém, então foi subindo até o seu quarto, 

que também estava vazio. Abriu o armário e retirou a caixa. Dentro dela 

apenas o lenço de seda. O MACACO HAVIA SUMIDO. 

Fora descoberta! Passou por cada cômodo da casa sem encontrar qualquer 

pessoa. Já estava meio desesperada quando ouviu risos na parte lateral da 

casa. A mulher e sua mãe estavam pendurando lençóis brancos no varal. 

Conversavam animadamente e quando Ling chegou, apenas sorriram e a 

cumprimentaram. 

Mais tarde, após as tarefas da escola, os pais de Ling a chamaram para 

passear. 

Quando estava separando as roupas que ia vestir, a mão da menina tocou em 

uma superfície fria, como uma pedra, e ela sentiu um objeto rijo entre as suas 

meias. Era o seu macaco. O macaquinho da loja. Afinal, a moça devia tê-lo 

derrubado durante a limpeza, e não se deu conta, pois, a estatueta caíra, 

afortunadamente, sobre as meias, não provocando ruído. Eis a explicação. 

A menina já estava se sentindo bem mais feliz quando, olhando com maior 

cuidado para a pequena escultura, viu, aterrorizada, que a face do animalzinho 

havia sofrido uma modificação. A boca estava uma tanto aberta, mostrando 



dentes pontiagudos que se projetavam para fora, e sua expressão era um 

esgar de fúria, como se o animal a ameaçasse. 

Ling jogou o macaquinho no chão. Estava arrependida de tê-lo pego na loja. 

Estava sendo castigada pelo seu ato criminoso. Tinha que se livrar do 

brinquedo. 

Lembrou-se de que iria passear, e resolveu colocá-lo na bolsa. Pegou o 

macaco no chão sentindo agonia em ter que tocá-lo 

Naquela noite haveria festejos religiosos. Ling e seus pais foram a uma praça 

para assistir ao desfile anual do horóscopo chinês, tradição em sua terra. A 

menina ficou sentada sobre uma mureta de pedra, vendo passar as alegorias e 

os assustadores personagens com suas máscaras brancas. 

A noite estava pesada. As luzes da rua, a despeito do seu brilho, misturada às 

cores das alegorias, criavam figuras assustadoras, que pareciam investir contra 

a multidão. 

No momento em que entrava na avenida o nono signo, o MACACO, Ling achou 

que seria o momento ideal para livrar-se do inoportuno ocupante de sua bolsa. 

Abaixou-se então e colocou a estatueta na calçada, olhou para seus pais, que 

observavam o desfile, e sugeriu que fossem todos ao outro lado da praça para 

comer macarrão e espetinhos de porco. 

Enquanto andavam, olhou uma última vez para trás, e pode ver o macaquinho 

verde com os olhos brilhando como se a encarassem. 

O resto do passeio foi tranquilo e Ling foi dormir muitíssimo aliviada por ter 

apagado o macaquinho possuído de sua vida… Estava livre! 

A noite estava muito quente, e a menina não teve um sono tranquilo. Um 

pesadelo a fez acordar assustada e com muita sede e banhada de suor. 

Resolveu descer até a cozinha para beber água, e para não acordar seus pais, 

pegou uma pequena lanterna e foi descendo a escada escura. 



No último degrau seu pé direito esbarrou em um objeto aguçado como uma 

faca. Ela soltou um grito de dor e acendeu a luz da sala. Não podia acreditar no 

que via. O macaco estava ali, olhando para ela! As garras afiadas, os dentes 

ameaçadores. E agora havia uma pelagem espetada, esculpida sobre a 

superfície do corpo de jade, outrora lisa. 

Ele havia voltado. Agora Ling estava realmente apavorada. Começou a gritar 

bem alto até seus pais acordarem. Chorando, a menina contou para eles toda a 

história. Quando pediram para que lhes entregasse o objeto, ela foi pegá-lo e 

viu que ele não estava mais lá. 

Naquela madrugada, ela dormiu na cama dos pais. Como não houvesse 

macaco nenhum para mostrar, não deram muito crédito a sua história, mas 

permitiram que ela ficasse com eles, diante de seu estado de espírito. 

Nem mesmo a menina acreditava que aquelas coisas pudessem estar 

acontecendo consigo. Começou então a imaginar que, se sentido culpada teria 

criado estes mecanismos para punir a si mesma, que a visão que tivera na 

escada era um pesadelo, apenas, e que talvez estivesse ficando louca, vendo 

coisas. 

Qualquer explicação seria melhor do que ter um bonequinho tétrico crescendo 

e se metamorfoseando horrivelmente, que estava atrás dela para se vingar por 

ter sido furtado da loja. Infelizmente não era só imaginação. 

No dia seguinte, Ling estava no banho quando ouviu a porta abrir e sentiu um 

vento frio nas costas. Alguém havia entrando… Ela desligou o chuveiro e 

estendeu a mão para pegar a toalha. Foi quando o viu. Ele estava sobre a 

pedra de granito da pia, de costas para ela, como se fitasse o espelho. Havia 

crescido. Os pêlos esculpidos no jade pareciam mais eriçados, as unhas 

estavam mais longas. 

Dos cabelos molhados dela caíram alguns pingos, fazendo um ruído mínimo, 

quase imperceptível. Como se pudesse ouvir o som dos pingos sobre a pedra, 



o pequeno macaco voltou-se para ela, torcendo a cabeça totalmente para trás. 

Então a fitou com seus olhos de berilo, piscando um de cada vez. 

E tudo ficou escuro. 

Ling já não sabia mais o que era fantasia ou realidade. Acordava muitas vezes 

sem saber há quanto tempo estava dormindo, e a cada vez parecia estar 

cercada de pessoas estranhas que se movimentavam pelo quarto. Não sabia 

onde estava, nem o que acontecera com seus pais. Isso tudo era um terrível 

pesadelo, e ela queria acordar. 

Em um momento de lucidez, conseguiu falar com uma mulher que estava 

sentada próxima a sua cama. Vendo-a acordada, a mulher chamou outras 

pessoas, que correram até o quarto e a seguraram. 

— Afinal, o que está acontecendo aqui? 

— Então, você não sabe menina? 

— Onde estão meus pais? 

— Mortos, eles estão mortos… 

— Mortos? Como? 

— Você os matou, não lembra? A facadas e dentadas… 

Não era possível! Finalmente soube onde estava. Um hospital psiquiátrico para 

onde havia sido levada após um surto. Fora encontrada desmaiada e coberta 

de sangue, ao lado dos cadáveres de seus pais. 

Agora estava só e era odiada pelos parentes que lhe restavam. 

Pediu para falar com o médico. Levaram-na até ele. Contou a história do 

macaco, esperando que acreditasse nela. 

— Ling, já conversamos sobre isso. Este macaco não existe. Você o criou para 

justificar o crime que cometeu. 



— Como assim lhe contei, é a primeira vez que venho aqui! 

— Você não lembra? Conversamos nesta mesma sala todos os dias. E você 

sempre conta essa história do macaco. 

Ling estava desesperada. Parou de comer. Parou de dormir com medo de não 

se lembrar das coisas que fazia. A sua saúde física começou a causar 

preocupação. 

O médico que sempre a atendia pediu que a levassem até seu consultório 

novamente. 

— O que posso fazer por você, menina? Não pode se entregar assim! 

— Acredite no que eu digo, dê-me uma chance para provar que não matei 

meus pais. Leve-me até a loja onde encontrei o macaquinho, por favor. 

O homem imaginou que talvez fosse importante para ela, defrontar-se com a 

realidade, e prometeu levá-la até o antiquário, para que esclarecessem a 

história do macaco. 

Passaram as três semanas seguintes em Pequim, ela, o médico e duas 

enfermeiras. Aceitou dormir amarrada na cama do hotel, pois seus 

acompanhantes achavam que ela podia tornar-se perigosa. 

A loja ficava num beco igual a milhares de outros. Parecia nunca ter existido. 

Uma tarde, entretanto, ao sair para mais uma busca, Ling viu de longe os 

leques coloridos na vitrine. Era ali! Perto a casa de sopas com sua fumaça se 

espalhando para fora da porta. Ling sentiu um enorme alívio. Finalmente iria 

acabar aquele tormento. 

Quando os quatro entraram na loja, lá estava o mesmo vendedor, mostrando 

suas inúmeras caixinhas coloridas para outra família. Uma família animada 

como fora a dela. 

Ela olhou para o homem que pareceu reconhecê-la. 



— Por favor, me ajude. Estou aqui por causa de uma estatueta de jade que 

levei da sua loja da última vez que estive aqui. Eu a queria devolver, mas não 

sei onde está. Ela matou meus pais e nunca mais a vi. 

— Como disse? Uma estatueta matou seus pais? Desculpe, mas é uma 

história difícil de acreditar. 

— Espere! O senhor deve lembrar dela. Era a estátua de um macaco verde 

com olhos brilhantes. 

— Desculpe, garota, nunca vendi macacos aqui. 

Ling sentiu o chão se abrir sob os seus pés. Então o tempo todo fora um 

espírito maligno que tomara a forma de enfeite para destruir sua vida! 

Cansada, ela se encostou ao balcão e começou a chorar copiosamente. 

Com pena, o vendedor a chamou para as prateleiras dos fundos da loja e pediu 

que ela escolhesse qualquer artigo que quisesse, já que não pudera ajudar. 

Entre as prateleiras mais altas havia uma bonequinha de porcelana, como a 

outra que comprara no ano anterior. Quando se virou para agradecer viu que o 

homem a encarava. Seus olhos eram de berilo brilhante e seus dentes 

pontiagudos estavam arreganhados como os de um animal prestes a atacar. 

Ele a fitou e piscou um olho de cada vez, e depois tudo ficou escuro 

novamente. 

A polícia chegou vinte minutos depois. Quatro funcionários do hospital 

psiquiátrico e o dono da loja estavam mortos, banhados de sangue pelas 

múltiplas facadas e pelas mordidas. 

No meio da confusão em que estava a loja, o mais jovem dos policiais avistou 

uma linda estatueta de jade. Um macaco verde com olhos de berilo. Colocou 

discretamente no bolso e resolveu dá-lo de presente à sua filhinha, a pequena 

Mei… 

 



REGRAS DO MERCADO 

 

Histórias que se cruzam. 

A família havia acabado de almoçar e as mulheres foram lavar a louça 

enquanto contavam piadas na cozinha. De súbito, ouviram gritos e alguém 

dando pontapés na madeira lá fora. Calaram-se de imediato, naquele lugar de 

tantas baixas e bombardeios, a morte nem sempre avisava, mas elas 

souberam, pelo tipo de abordagem, que daquela vez era ela que batia à porta. 

O silêncio foi interrompido pelo estalado dos tiros. Rajadas sucessivas 

cortavam o ar espalhando pedaços de louça, fazendo buracos nas paredes de 

barro e nos móveis. Um pequeno aquário se espatifou deixando cair o peixinho 



sobre a mesa. Entre cacos de vidro e pequenas poças de água, o animalzinho 

se debatia num ritmo cada vez mais fraco. 

Depois que a poeira sentou, alguns dos homens procuraram sobreviventes 

pela casa. 

— E então? 

— Todos mortos. 

Um ano antes 

Era a primeira viagem de Calvin para fora do país. Após alguns dias numa 

Bagdá em escombros, foi transferido para um bunker em Abu Kamal onde 

receberia um treinamento para confrontos de rua. Só havia aceitado entrar 

naquela carreira para agradar o pai, seguir seus passos. A estadia no quartel 

era uma tortura diária que só ganhou algum sentido quando ele iniciou o 

contato com a população local. 

*** 

O pai da pequena Basmah Zulima assistiu à vinda das primeiras tropas durante 

a ocupação. A apreensão inicial com a chegada dos estrangeiros passou 

quando ele descobriu que o exército poderia ser uma bênção para o seu povo. 

Todas as semanas havia um dia para a distribuição de água, mantimentos e 

remédios, então ele estava sempre por lá com seus filhos na fila dos donativos. 

Depois de um tempo acabou fazendo amizade com alguns rapazes. Um deles, 

Calvin Stuart, passou a frequentar a sua casa nas folgas mensais. Era um 

jovem de bom coração que sonhava integrar as fileiras da Cruz Vermelha um 

dia. Nas visitas que o rapaz fazia, procurava proporcionar uma vida melhor 

para aquelas pessoas, então levava sacas com grãos, roupas e brinquedos 

para os novos amigos. 

*** 



Do outro lado da cidade, o Tenente Campbell ouviu o telefone tocar. Nem 

precisava atender para saber quem ligava. O militar era um homem viciado em 

jogo. Seu salário já não dava mais para cobrir as dívidas. Para tentar saldá-las 

fez inúmeros empréstimos, e para pagar os empréstimos toparia fazer qualquer 

ajuste. Então surgiu uma oportunidade. Normalmente ele não entraria em 

algum negócio sujo. Mas depois de muitas conversas no melhor piano bar da 

capital ele achou a proposta irrecusável. No início a conversa girava sobre 

adoção informal. As crianças vítimas da guerra que tivessem ficado órfãs iriam 

ganhar pais e mães novos e ricos. Fazendo os cálculos, se fornecesse o 

transporte para umas dez delas usando o caminhão do exército, já teria 

dinheiro para pagar suas dívidas e ainda sobraria algum para diversão. No 

fundo, sabia que nenhuma criança seria mesmo adotada, mas preferia não 

pensar nisso. 

— Tudo o que você precisa fazer é assinar estes documentos. Pense nas 

crianças, James. Serão americanos! Você não acha que é muita sorte? 

*** 

Enrico Azolta era um homem de aspecto desagradável. Vivia suado e usava 

roupas sempre mais apertadas do que a sua compleição física exigia. Visitava 

periodicamente as aldeias mais pobres para comercializar crianças. A miséria 

permitia que ele fizesse excelentes negócios. 

O dinheiro que oferecia não representava sequer dez por cento do valor que 

ele recebia do contato em Miami. 

Jamal Zulima já conhecia o recrutador italiano de vista. Havia visto alguns de 

seus vizinhos conversando com ele. No dia em que bateu na sua porta 

oferecendo dinheiro pelos seus filhos e filhas, expulsou o homem de lá com 

empurrões. Era dia de visita do soldado americano. Calvin perguntou o que 

estava acontecendo e prometeu ajudar. Enrico saiu de lá jurando vingança. 

*** 



James Campbell escutou com interesse o relato do seu ordenança. Juntos 

escreveram cartas às autoridades denunciando o tráfico humano. O tenente 

pôs as cartas em sua gaveta e, antes que o soldado Calvin fosse embora, 

perguntou quando o rapaz iria à casa dos Zulima novamente. 

James precisava de uma ideia para resolver aquele problema. 

*** 

No dia da chacina, Calvin jogava cartas com Jamal depois do almoço. Quando 

os soldados chegaram, o soldado ouviu seus gritos e correu até a porta 

avisando que havia sido um engano, que não havia nenhum traficante ali. A 

primeira rajada o calou, a seguinte deu cabo das crianças maiores. Em poucos 

minutos todos estavam no chão, entre o barro da casa e os pedaços de suas 

lembranças que a ninguém importavam. 

*** 

Naquela mesma noite a televisão noticiava que mais uma ação de combate ao 

terrorismo havia obtido êxito no Iraque. Segundo a BBC, um grupo de fanáticos 

liderado por Jamal Zulima havia sido morto pelo exército americano após uma 

troca de tiros onde o Soldado Calvin S. Stuart havia sucumbido. Solidário, o 

Tenente James Campbell fez questão de acompanhar o corpo até a cidade 

onde os pais do rapaz moravam, e entregou a medalha à família durante o 

enterro. 

 

 

 

 

 

 



O LIVRO DE JONAS 

 

 

De: Raul Miranda 

Para: Levi Ricúpero 

Olá, amigo. 

Sei que você deve estar estranhando eu te mandar este e-mail, e já vou 

dizendo que nem precisa responder. Meu único objetivo é explicar o motivo que 

me levou a romper o noivado com a sua irmã. Diga que as joias são dela, 

foram dadas com todo o amor que sempre senti e sentirei, e que ela seja feliz 

com um homem bom que a mereça. Não posso mais casar com a Suzana e 

você vai entender tudo depois que eu lhe contar o que aconteceu. 



Você me conhece e sabe o quanto eu gostava de frequentar sebos e brechós 

quando saía cedo do meu trabalho. Pois bem, há algum tempo parei de 

comprar coisas lá e a Suzi até estranhou. Na hora não quis contar, mudei de 

assunto, mas agora, para que você entenda e a convença a seguir a vida, vou 

falar porque não posso mais me casar com ela. 

Na última vez que estive no sebo do Tobias, encontrei um livro vermelho que 

ele vendeu mais caro alegando que era muito antigo, e era mesmo. Levi, eu 

devia ter desistido da compra, devia ter visto que o preço mais caro nem foi o 

que paguei para o vendedor, mas o de amaldiçoar toda a minha vida depois 

que ele passou a ser meu. Estou mandando um anexo contendo o conteúdo 

que tanto me assustou, julgue por você mesmo, amigo. 

Desde que comprei o livro coisas estranhas têm acontecido aqui em casa. 

Você vai achar que estou louco, mas eu me sinto como se alguém me 

observasse o tempo inteiro. Os pecados sempre voltam, cara. Eu sei as coisas 

que fiz e agora não tenho mais o direito de me arrepender. Não quero envolver 

a Suzi nos meus problemas. 

Nunca mais abri o livro. Tenho medo dos novos desenhos que encontrarei lá 

dentro. 

Um abraço. 

Raul. 

 

“ Relatos Náuticos (página 135) 

Daniel Guimarães Pires, Lisboa 1896 — Ano do Senhor. ” 

…A tempestade nos alcançou na segunda semana de viagem. Sob nossos pés 

a madeira velha do assoalho vibrava ameaçando ceder ao peso do mastro. 



Eu estava de pé junto à amurada, enquanto os tripulantes corriam puxando 

cordas, baixando velas, tentando manter a estabilidade do navio violentamente 

sacudido pelas gigantescas vagas. 

Olhava ora para os marinheiros assustados e ora para a água negra lá 

embaixo. O escuro profundo do oceano me trazia um sentimento de morte e 

expiação. 

Sabia o que precisava fazer para acalmar aquela tormenta, mas o desejo de 

sobreviver mais uma vez ao meu fatídico destino tolhia a minha coragem. 

Sentia que o navio poderia se despedaçar a qualquer momento. Vimos uma 

onda nos atingir a estibordo com força brutal, arrastando vários homens pelo 

convés escorregadio e tememos que algum de nós fosse lançado nas águas 

revoltas. Não conseguia mais ficar ali, desci à cabine com os meus demônios e 

culpas atormentando-me a alma e trazendo recordações de como tudo 

começou. 

Sabedor de que meu fim estava para chegar, deixei aqui o testemunho de 

meus crimes, e o desejo de que esta maldição pereça comigo. 

… 

Oito anos antes eu era um jovem médico casado, morando com minha esposa 

no velho continente. Havia me instalado num simpático sobrado em Lisboa, e 

arrumara o cargo de médico auxiliar no Hospital Real de Todos os Santos. 

Sendo estrangeiro, jovem e principiante, não era raro que me mandassem 

atender nos sítios mais distantes e pobres, pacientes com doenças infecciosas 

que os médicos mais antigos se recusavam a tratar. 

No último dia da semana do meu terceiro mês no hospital, fui designado para 

visitar uma senhora grávida no meio da tarde. Precisamente naquele dia eu 

estava bastante ansioso para me desembaraçar desta tarefa pois em seguida 

iria partir com a minha esposa para um passeio pelo campo. 



Subi à carruagem às três horas e quinze minutos. O trajeto para o destino era 

longo, e o trabalho, inglório. A tarde não custaria a cair e a paciente me 

esperava em uma casa velha nos arrabaldes de Lisboa. 

O cocheiro, creio que também estivesse bastante vexado, pois cobria o trajeto 

aos solavancos, tão rápido que em pouco tempo eu já podia sentir as grandes 

rodas de madeira girando sobre a lama ainda fresca devido à chuva matutina. 

Era comum estradas sem revestimento nos caminhos que levavam às 

periferias. Consultava meu relógio de algibeira a todo instante, e mesmo 

correndo bem acima da velocidade usual, já se haviam passado três quartos de 

hora quando o cocheiro partiu me deixando lá. 

A mulher ainda não estava no momento de parir, mas pelos pés inchados e a 

respiração ofegante, deduzi que seria um momento difícil, trabalhoso. Fiquei 

certo tempo ali e recomendei uma dieta sem nenhum sal até o parto. Saí com 

esperanças de que o cocheiro já estivesse para chegar mas me enganei. 

Fiquei parado na frente da casa por alguns minutos aguardando seu retorno, 

olhando os arredores para me distrair. 

No fim do conjunto de residências havia uma casinha bem arruinada e fora do 

alinhamento. Não sei até hoje por qual motivo, ou se foi por puro impulso, o 

fato é que resolvi ir andando até sua porta e passar pelo pequeno portão de 

ferro carcomido pelo tempo. Penso hoje que se tivesse controlado a minha 

curiosidade teria detido o fluxo de horrores ocorridos na minha vida a partir de 

então, mas a vida é feita de escolhas, e naquele dia eu selei o meu destino. 

A casa ficava nos fundos de um terreno sombrio, na parte alta do caminho. A 

terra era negra e mole, onde meus sapatos afundavam. O lugar ainda era 

composto por algumas lúgubres arvores ao seu redor, onde eram amarrados 

varais com lençóis brancos se agitando. O mato alto denunciava o descuido e 

se estendia até os muros rachados, com algumas trepadeiras entranhando nos 

corrimãos de pedra dos degraus. 



Ninguém me recebeu à porta. Os cômodos imundos tinham um cheiro antigo e 

abafado. O bafio de doença me conduzia ao catre onde um velho agonizava. 

Apesar do calor naquele fim de tarde, o idoso tremia sob as cobertas. Quando 

cheguei perto foi que vi as bolhas estourando em seu rosto. O lençol estava 

manchado por pus e sangue, e as pontas dos seus dedos estavam 

escurecidas. 

Reconheci as marcas da peste no homem. A doença que julgava estar 

debelada há mais de um século se manifestava inequivocamente naquele 

corpo degenerado. Retrocedi alguns passos. Mesmo para mim que era médico, 

a doença era ameaçadora, contagiosa, mortal. Fiquei ali parado sem saber 

muito que fazer, ouvindo os gemidos do velho. 

Sobre um criado-mudo um volume vermelho chamou a minha atenção. Era um 

livro. Pensei em tocá-lo, abrir suas páginas, mas não o fiz por receio e certo 

nojo. 

O homem estava morrendo. Sabia que não ia durar mais do que horas e teria 

que tomar uma decisão sobre aquele caso. 

Cheguei a pensar em por água a ferver para lhe dar um banho, mas, chegando 

à cozinha, nada mais existia além de telhas partidas sobre um fogão rachado. 

Sem trempe, ou panelas, e até mesmo um pote com água que me salvasse. 

Voltando ao quarto vi que o enfermo expirava. Pelo menos assim me pareceu 

naquele momento. Com a sua morte, e para evitar que a doença qse 

propagasse pela vizinhança, comecei a deixar uma ideia um tanto sinistra 

invadir os meus pensamentos. Uma ideia sombria e insensata. 

Já havia acompanhado a incineração dos corpos de mortos por doenças 

contagiosas. Levavam os defuntos recolhidos pelas ruas e os jogavam em 

grandes fogueiras feitas nos terrenos sem vegetação. Estava convencido de 

que era o melhor a fazer naquele momento. Não dispondo dos recursos da 

municipalidade, eu mesmo me encarregaria do serviço. 



Fui lá fora pegar os lençóis já enxutos e com alguns eu enrolei meus braços. 

Trouxe um galho firme que arranquei de uma árvore e com ele ergui os panos 

colados à pele pelo fluido do corpo do doente. Fui para trás da casa e queimei 

tudo. Deixei lá a fogueira e voltei para o interior da casa. Estendi um lençol 

limpo no chão, e com as mãos e braços revestidos, coloquei sobre eles o seu 

corpo torturado pela moléstia. Enrolei seu corpo inerte o máximo que pude e o 

arrastei até onde havia deixado a fogueira. 

Todo médico faz um juramento, e por este promete fazer tudo ao seu alcance 

para o bem, mas aquele homem já não podia ser salvo, havia morrido. 

Queimando o seu corpo, poderia impedir que o mal contaminasse outras 

pessoas. 

Eu cria realmente que o homem já havia dado o último suspiro quando o lancei 

sobre a fogueira, então, foi com enorme susto que vi, entre estalos e 

crepitações, o pretendido defunto remexer-se entre os panos, querendo se 

erguer. 

Fiquei alguns segundos petrificado, puxei-o para fora da fogo com o galho que 

usara para levar os lençóis contaminados. Apaguei as chamas jogando areia 

sobre os trapos. A pele estava parcialmente colada no tecido e as chagas 

severamente queimadas exalando um fedor pestilento que me penetrava as 

narinas. 

Quando o desembaracei, a custo, de parte do tecido que o cobria, ele estendeu 

o braço deformado tentando agarrar meu tornozelo, fitou-me com os olhos 

vazios e balbuciou alguma coisa que eu julguei ser uma frase em latim. 

— Maledicti sunt! 

Larguei-o no quintal, peguei minhas coisas e parti. Deixei o homem ao lado da 

fogueira sem olhar para trás. Não esperei que minha carruagem retornasse. 

Andei até encontrar um rapaz com uma carroça que em troca de algumas 

moedas, levou-me para casa. 



Cheguei completamente descomposto. Subi para a casa de banho, sem 

cumprimentar minha esposa que preparava o nosso jantar com as criadas. 

Desci já com novas roupas e embrulhei as que usara para queimá-las no dia 

seguinte. Não conseguia tirar a imagem do homem olhando para mim. 

Meu dever era comunicar o falecimento e o risco de infestação logo que 

pudesse às autoridades, mas não imaginava uma forma de explicar a minha 

atitude infeliz e suportar as consequências do ocorrido. 

No dia seguinte acordei um pouco animado e fomos, como havia sido 

combinado, viajar para a quinta da família de um colega com o qual havia 

estreitado relações. 

Quando retornei no início da semana, entretanto, a notícia que corria pelos 

corredores do hospital era a de um grande incêndio que destruíra o imóvel todo 

e se alastrara pelo mato que cercava todo o terreno, atingindo outras casas. 

As novas complicações me desestimularam mais ainda a informar o caso e 

prestar esclarecimentos, apenas comuniquei que estivera sim, nas 

proximidades de onde o incêndio devia ter iniciado, mas que imaginava que 

este só havia começado após eu ter saído de lá. Creio que fui bastante 

convincente, pois nada mais me foi perguntado sobre o caso. 

Os dias seguintes transcorreram tranquilos, e a rotina os fazia agradavelmente 

idênticos. A repetição me acalmava, afinal a vida sem sobressaltos com a qual 

eu estava acostumado estava de novo em minhas mãos. 

Se a impunidade me dava alívio, a vida de casado me trazia alegrias. Sempre 

gostava de levar mimos para a minha esposa, surpreendê-la, fazê-la sorrir. 

Madalena se agradava com qualquer coisa, então sempre que podia, passava 

pelo comércio e levava algum presente para casa. 

Na vitrine de uma pequena livraria achei algo que ela iria apreciar: um livro 

sobre flores inglesas com lindas gravuras. Comprei um volume e pedi para que 

fizessem um embrulho caprichado. A vendedora, entretanto, me informou que 



só estavam com o livro de mostruário, mas, antes do anoitecer, mandaria para 

minha casa um livro trazido da filial. 

Quando, afinal, cheguei a nossa residência, a encomenda com o presente de 

Madalena já havia sido entregue. Minha esposa estava sorridente, como de 

costume, mas me olhava com um ar intrigado e apontou para o livro sobre a 

mesa perguntando: 

— Tem certeza que isto é para mim? 

Lá estava ele. Não o livro das flores inglesas, mas outro: o livro vermelho da 

casa do homem que eu havia queimado vivo. Assim que o vi não tive nenhuma 

dúvida. A capa vermelha desgastada nas bordas, uma imagem de estrela 

dourada gravada na capa. Uma mancha marrom na parte direita superior e 

uma fita amarela saindo de suas páginas, marcando uma específica. 

Não havia uma explicação racional para aquele fato. Soubera que tudo havia 

se queimado naquela casa, como, então, aquele livro havia chegado até a 

minha casa? O mais pavoroso era que o volume havia vindo realmente dentro 

da embalagem com o símbolo da livraria, e havia sido deixado, conforme 

questionei com nosso mordomo, pelo entregador daquela loja. 

Imediatamente me ocorreu que alguém havia presenciado toda a minha 

atividade naquela sexta-feira e teria entrado na casa logo que saí e guardado 

consigo o livro. Talvez esta mesma pessoa tivesse, então, ateado fogo no 

imóvel e nas plantas e assim, provocado o incêndio na casa do meu paciente e 

nas cercanias. 

Estes pensamentos me provocavam sensações conflitantes, pois, estando o 

meu raciocínio correto, eu não era, afinal, o responsável por todas as 

desgraças que aconteceram naquele dia. Por outro lado, eu fora observado. 

Alguém conhecia meu segredo e ainda mais grave: sabia onde eu morava. 

Naquela noite não dormi. No dia seguinte voltei à livraria e a moça se 

desculpou dizendo que havia mandado o livro errado, e que mandaria o livro 



encomendado logo mais. Quis devolver o tal livro vermelho, mas ela falou que 

ele não fazia parte do catálogo da loja, que podia ficar com ele para mim. 

Percebi que não adiantaria insistir, e de mais a mais, já que estava sob meu 

poder, iria lê-lo. 

Após a ceia fui até a biblioteca e o encontrei sobre a minha escrivaninha. 

Estava em mau estado, especialmente na capa. As folhas, contudo, estavam 

consistentes e as letras bem legíveis. 

Era, simplesmente, a história do Profeta Jonas e de como havia sido engolido 

por um peixe gigante em razão de sua desobediência. Uma passagem 

assustadora da Bíblia que me causara pesadelos quando era menino. O texto 

não era igual ao bíblico, mas o seu autor o havia romanceado e o transformado 

num romance completo, com várias tramas. 

Enquanto folheava suas páginas, curioso, vi algo que fez disparar o coração. 

A figura de Jonas, ali retratada, tinha os traços muitíssimos parecidos com os 

do homem que eu havia atendido e assassinado, dias atrás. Não havia 

dúvidas. O mesmo rosto comprido e um tanto encovado, os olhos grandes e 

incisivos, aquela boca de lábios finos sobre a qual caía o nariz adunco e 

comprido. 

Muitas explicações passaram em minha cabeça, a mais coerente foi que talvez 

o livro tivesse sido escrito quando o homem ainda fosse jovem, e este tivesse 

servido de modelo para o ilustrador. E assim, após o livro ter sido publicado, o 

rapaz, vaidoso de ter sido pintado, tivesse querido comprar um dos 

exemplares. Eis aí uma boa elucidação para o ocorrido. Larguei o livro ali e fui 

cuidar dos meus afazeres, já mais tranquilo. 

Os dias transcorreram docemente e por um tempo minha vida correu sem 

tristezas ou acontecimentos estranhos. Alguns meses após o ocorrido 

Madalena me pediu para ir comigo ao hospital pois desejava se consultar com 

o seu médico de hábito. 



Nos encontramos na hora do almoço. Ela me pediu para irmos a uma 

confeitaria muito conhecida lá perto. Estava radiante. Não foi difícil adivinhar o 

que seus olhos brilhantes me falavam: Minha Madalena ia me dar um filho. O 

dia foi maravilhoso para nós. Voltei ao hospital apenas para comunicar a 

novidade e que ia passar aquela tarde com a minha esposa. 

Os meses passavam muito rápido enquanto Madalena preparava tudo para 

receber nosso bebê. A felicidade a deixava ainda mais bonita e a cada dia que 

eu chegava do trabalho vinha me mostrar bordados, brinquedos, e móveis que 

havia mandado fazer na melhor marcenaria de Lisboa. 

Numa destas vezes ela estava no pavimento superior na hora em que cheguei. 

Ouviu minha voz lá de cima e veio descendo apressada quando ao chegar nos 

últimos degraus parou e segurou no corrimão da escada, muito pálida. Acorri 

de imediato até onde estava e a levei em meus braços até o sofá. 

Ficou ali, aconchegada a mim sem forças para se levantar. Esta foi a primeira 

de muitas fraquezas que Madalena sentiu. Durante os eventos ficava tonta e 

pálida, sentia escurecimento das vistas e as pernas não a sustinham. Examinei 

minha esposa exaustivamente, mudei sua dieta muitas vezes, submeti-a aos 

mais diversos tratamentos e a fiz tomar fortificantes, mas tudo parecia ser em 

vão. 

Observei a mulher da minha vida definhar sem que eu nada mais pudesse 

fazer até que perecesse às vésperas do nascimento de nossa filha, a quem dei 

o nome de Aurora. Antes de dar seu último suspiro, Madalena voltou-se para 

mim com seus grandes olhos cor de mel, agora marcados por olheiras 

profundas, e segurando debilmente a minha mão direita entra as dela me fez 

prometer que salvaria nosso filho. 

Assim que fechou os olhos pela última vez peguei meu bisturi e, entre lágrimas 

e soluços, tirei o bebê de sua barriga, mas a menina estava muito fraca, e 

morreu logo depois de sua mãe. 



O universo e tudo o que eu amei havia se acabado naquele instante. Era órfão 

de pai e mãe e meus irmãos moravam no Brasil. Não sentia vontade de 

encontrar ninguém. Sequer voltei ao hospital para trabalhar. Após o enterro 

ficava dias e noites em casa, olhando os cômodos, chorando abraçado aos 

vestidos da minha esposa. 

Dispensei os criados, passei a usar o dinheiro da minha herança já que não 

trabalhava mais. Deixei a barba crescer e me limitava a manter algumas 

camisas e a roupa branca limpa. 

No início recebia algumas visitas. Colegas, chefes, parentes de Madalena, 

todos vinham a minha casa na tentativa de me trazer algum ânimo. Tentativas 

vãs de me tirar da tristeza em que repousava meus pensamentos. Depois de 

um tempo até os amigos mais chegados acabaram desistindo de mim. 

Passei a beber. Em pouco tempo dei cabo de todo o estoque de vinhos da 

minha casa. O dinheiro que serviria para a aquisição de comida, servia então 

para adquirir mais garrafas. Começava a me embriagar assim que acordava e 

prosseguia pelo dia inteiro, até que caísse exausto sobre algum dos móveis da 

casa. 

Certa tarde, ainda segurando a terceira garrafa do vinho barato que passei a 

comprar, e depois de ter acendido algumas velas pela sala, julguei ter visto um 

vulto caminhando em direção à biblioteca, o espectro de uma mulher. Um tanto 

hesitante segui seus passos até aquele cômodo e entrei. Lá estava ela: 

Madalena! Não como costumava ser, mas apenas uma sombra alva, quase 

transparente, de cabeça baixa, os longos cabelos espalhando-se sobre seu 

rosto pálido. 

Chamei seu nome, gritei para ela, mas Madalena apenas olhava fixamente 

para algo sobre a mesa. 

Olhei para o que ela observava e lá estava o tal livro vermelho. Tinha certeza 

que o havia guardado numa das prateleiras mais altas de uma das estantes. 



Virei o rosto para o canto onde o livro deveria estar e, no momento seguinte, 

Madalena havia desaparecido. 

Andei até a mesa e o livro continuava ali, aberto em uma página sem gravuras 

e quase completamente em branco, exceto uma frase escrita nela: 

— Maledicti sunt! 

Meus olhos não acreditavam no que viam. Tudo o que aconteceu naquela 

desditosa tarde voltou de uma vez aos meus pensamentos. A lama, a casa, o 

homem, o fogo … Maldito seja … Afinal foram as palavras que o homem me 

tinha dito antes de morrer, eu havia sido amaldiçoado e para a minha maior 

desgraça a maldição recaíra sobre as duas pessoas as quais eu mais amava 

no mundo. 

Pensei em jogar aquele objeto demoníaco na lareira, mas apenas me debrucei 

sobre a mesa, recostei minha cabeça sobre meus braços e adormeci. 

Sempre havia filas de cobradores batendo na minha porta. Quando o dinheiro 

da herança acabou passei a vender a preços irreais as joias de Madalena, 

quadros, a prataria, a porcelana inglesa, e, por fim, quase todos os móveis. 

Comecei a ser visto como uma pessoa desprezível, e até das tabernas mais 

imundas conseguia ser expulso. 

Em dois anos estava irreconhecível. Estava extremamente magro e 

envelhecido. Não raro arrumava brigas que sempre perdia. O fundo do poço 

chegou no dia em que, voltando para casa aos tropeços, descobri que havia lá 

um meirinho segurando um rolo de papel que eu deveria assinar. E assim 

descobri que o meu sobrado tão rico de boas e más lembranças iria ser 

leiloado. Assinei o tal papel e gritei para que o homem fosse para a casa de 

satanás. 

Dormi o dia inteiro e por volta das onze horas da noite havia tomado uma 

resolução. Iria embora para sempre. Fizessem o que lhes aprouvessem com os 

bens que me haviam restado. 



Coloquei alguns trastes e dois livros dentro de um saco de pano e logo que 

amanheceu saí pelo mundo. Não ficava muito tempo em cada local, apenas o 

suficiente para arrumar dinheiro e viajar para mais longe. Trabalhei nos mais 

diversos empregos, sempre trabalhos manuais que me exigiam muito mais da 

força do que da inteligência. Já havia rodado por toda a Europa, uma boa parte 

da África e dois países da Ásia quando meti em minha cabeça a vontade de 

retornar ao meu país de origem. 

Não fiz amigos, apenas companheiros nos alojamentos pouco higiênicos aonde 

conseguia dormir. Também não passei um único dia de minha vida sem 

lamentar o que havia feito com o homem que, involuntariamente, havia 

assassinado. A tragédia me perseguia por onde fosse. Em cada posto de 

trabalho que arranjava, deixava para trás um rastro de sangue e morte. 

Acidentes, incêndios, quedas, inundações, tragédias das quais eu sempre 

escapava milagrosamente. Com o tempo percebi que a minha maldição nunca 

me atingiria pessoalmente, mas a todos aqueles que de mim se afeiçoavam. 

Forçando-me a uma eterna solidão. 

O livro vermelho estava lá entre as minhas roupas, em suas páginas a cada 

tragédia, iam-se desenhando os rostos daqueles condenados à morte por 

terem, de alguma maneira, convivido comigo. Sempre que abria as páginas 

daquela obra amaldiçoada, ia percebendo que suas páginas amareladas iam 

ganhando desenhos de novos rostos, o registro diabólico da sina que me 

pesava nas costas — a culpa indire, mas consciente por cada uma daquelas 

mortes. 

Quando, ao fim de oito anos resolvi voltar para minha terra natal, levei o livro 

comigo e fiz uma promessa a Deus e a mim de que iria encerrar tudo aqui. 

Usei quase todo o dinheiro que conseguira juntar ao longo deste tempo e 

embarquei num grande navio com destino ao Brasil. Não contava encontrar 

com nenhum parente vivo, não contava sequer que meus pés voltassem a 

pisar no solo do meu país. Em meus planos esta viagem jamais será concluída, 

pelo menos para mim. 



Encontro-me agora em meio à terrível tempestade. Li várias vezes o Livro de 

Jonas e há alguns anos sei que única solução para minha vida é acabar com 

ela. Tenho como certo que logo que me lançar sobre a amurada, a tormenta 

cessará e salvarei todos estes homens. Assim como ocorreu com o Profeta 

Jonas, serei engolido por um monstro do mar, mas não terei a chance de 

recomeçar que ele teve. O livro vai comigo, o tenho bem atado a minha camisa. 

A ideia é que ele encontre seu fim junto com o meu. 

Caso você o tenha encontrado, meu amigo, saiba que este livro sempre chega 

às mãos de quem deveria possui-lo. De uma forma ou de outra você o 

mereceu, e por ele pagará o preço devido, em cada dia de sua vida sobre a 

Terra. 

Despeço-me, afinal, e que Deus tenha piedade de minha alma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O GATO MERWEL 

 

A CASA NA FLORESTA 

…Maria foi comprar sabão 

e na estrada avistou um cão 

em sua cesta pôs o cãozinho 

seguiu contente o seu caminho 

ela não sabe explicar, de fato 

mas o cãozinho 

virou um gato… 

____ 



Padre Tobias olhou para o crepúsculo pela janela da sacristia. Estava 

guardando as pequenas galhetas da última celebração no armário e ainda não 

havia tirado a estola, quando ouviu fortes pancadas em sua porta. Lá fora seu 

velho amigo Jonas o esperava, apreensivo. 

— Precisamos ir para a casa da senhora Martha. 

— O que houve com ela? 

— Venha comigo — Falou — E traga a água benta. 

A velha morava sozinha em uma clareira na floresta, numa casinhola feia com 

a madeira apodrecendo, carcomida pelas brocas, com algumas tábuas se 

soltando e grandes pregos de pontas retorcidas e enferrujadas. 

Não gostava de ir até lá. Martha era uma mulher muito estranha, seu aspecto 

era desagradável, repulsivo, e morava em um lugar ermo e sombrio. A anciã 

tinha fama de usar ervas para fazer feitiços. Muitas moças andavam por lá 

procurando mandingas para arrumar marido, ou beberagens para se livrar de 

bebês indesejados. Talvez por isso fosse tolerada pelas beatas que moravam 

na vila. Todo mundo de alguma forma já havia usado seus serviços. 

Enquanto caminhavam pelas estreitas e sombrias veredas, o sol ia morrendo e 

dando espaço a uma escuridão povoada pelos pios agourentos das corujas. 

Finalmente a casinha apareceu para eles. Era apenas o início da noite, mas um 

véu negro já havia caído sobre a floresta. O único ponto de luz naquele breu 

vinha de um lampião pendendo da madeira que sustentava as telhas da casa. 

O vento estava muito forte, e as folhas coloridas do outono faziam volteios 

espectrais em torno dos visitantes. As árvores balançavam e seus galhos 

produziam chiados infaustos, como o murmúrio de mil almas lamentando suas 

dores. 

No pequeno rasgo cinzento de céu que podia ser visto acima das copas das 

árvores, nuvens negras se juntavam anunciando tempestade. 



Estavam a menos de um metro da porta quando um grito desumano cortou o 

ar, seguido de alguns guinchos e estalos, fazendo com que os dois homens 

recuassem alguns passos. 

Outro grito foi ouvido e a casa oscilou como se fosse se partir em pedaços. 

Padre Tobias abriu a bolsa e, com as mãos trêmulas, tirou o crucifixo e um 

vidro de água benta, enquanto a porta da casa se abria lentamente. 

Um estrondo foi ouvido e a cabeça da velha bruxa foi rolando até parar nos pés 

de Tobias, o rosto virado para cima com os olhos arregalados mirando o nada. 

____ 

 

O LIVRO DE SOPHIA 

…Não era um gato 

preto ou branco 

Nem ardiloso 

tampouco, manco 

era um gato de todo jeito 

para Maria 

era perfeito… 

____ 

Sophia arrastou o banco até encostá-lo na estante, subiu com certa dificuldade 

quase tropeçando no longo vestido, e esticou as pequenas mãos para um livro 

grosso de capa negra que se projetava um pouco além da borda da prateleira. 

A mãe estava na cozinha, mexendo em uma panela fumacenta, logo estaria em 

sua pequena cama e a mãe leria para ela. 

— Conte uma história, mamãe! — Falou Sophia, entregando o volume para 

Hannah. 



— Qual história desta vez? A Borboleta Azul? Senhora Dona Joaninha? 

— O Gato Merwel! O Gato Merwel! 

Hannah Hauser suspirou, passando as mãos molhadas no avental muito 

branco. Pegou o livro de contos de fadas que sua filha entregava, sentou na 

cadeira da cozinha e pôs a menina no colo. 

— Meu bem, já falamos sobre isso… 

— O Gato Merwel, mamãe, por favor. 

— Não existe esta história, meu amor. 

— Procure, mamãe, no fim do livro. 

— Olhe você mesma, meu bem. 

— Está aqui, mamãe, olhe — Dizia a menina enquanto passava, com seus 

dedinhos,várias páginas em branco. 

____ 

A MENINA, O PAI, O BEBÊ E UM GATO 

…Um dia gato 

um dia porco 

um dia bode 

no outro, corvo 

Como é que pode?… 

____ 

A pessoa que Sophia mais amava na vida era Pedro, o seu pai. Um homem 

alto e forte, de cabelos castanhos. O Sr. Hauser era lenhador e sempre que 

saía para trabalhar, levava um lindo machado vermelho em uma bolsa de couro 

pendurada em suas costas. Sophia queria muito brincar com o machado, mas 

ninguém deixava. 



Sophia, sua mãe, e seu pai se gostavam muito. Quando ele voltava da floresta 

trazia para ela uma grinalda de flores e colocava em sua cabeça cheia de 

cachinhos dourados, e frutas frescas para Hannah fazer doces. 

A vida dos três era perfeita e feliz. 

A menina achava engraçada a barriga grande de sua mãe, e ria quando o pai 

ficava alisando e dizendo que dali sairia uma surpresa. 

Um dia fizeram Sophia ir para a casa da sua avó, e quando ela voltou, quase 

duas semanas depois, havia um novo habitante. Era um bebê, mas parecia um 

porco, gordo e rosado, gritando e grunhindo no colo da mãe. 

Seus pais, no entanto, pareciam encantados. Pedro até esquecia de trazer 

presentes para a menina quando chegava do trabalho. Então Sophia levava 

suas bonecas dentro da cesta de doces da mãe, para brincar entre as árvores. 

Um dia resolveu seguir o barulho da pancada do machado do pai nas árvores e 

fazer uma surpresa para ele, mas acabou desistindo ao perceber um pequeno 

gato entre os arbustos. 

Resolveu levar o animal para casa. Colocou na cesta entre as bonecas de 

pano e foi correndo para mostrar a sua mãe. 

Deu ao gato o nome de Merwel, o mesmo do conto de fadas imaginário 

preferido dela. Passava o dia inteiro levando o bicho para todos os cantos. 

Hannah só a proibia de entrar com o gato no quarto de Pedrinho. Uma pena, 

pois Merwel vivia pedindo. 

Depois do nascimento de Pedrinho, Sophia passava muitas tardes em seu 

quarto ou na floresta. Quase não participava da vida em família. Quando não 

havia ninguém por perto, ela e o gato conversavam. Ele lhe ensinava muitas 

coisas. 

Os pais de Sophia não deram muita importância às esquisitices da menina, 

acharam que era a maneira da filha reagir diante do ciúme que sentia do irmão. 

Com o tempo tudo ficaria bem. 



Uma noite o gato ensinou uma brincadeira para Sophia, e falou que ela devia 

mostrar para seu irmãozinho, então ela levou uma de suas bonecas para o 

berço do bebê. Ia mostrar como ela ficava bonita com os cabelos cortados. Na 

outra mão a menina levava a tesoura da mamãe. 

Hannah estava com o marido na cozinha quando viu a filha passando para o 

quarto de Pedrinho com uma de suas bonecas e a tesoura e correram até lá. 

____ 

UMA SOMBRA NA PAREDE 

…O gato estava em toda parte 

e em parte alguma, estava não 

No telhado 

Na janela 

No fogão 

Ele estava 

flutuando 

sobre o chão… 

____ 

Hannah andava dormindo pouco. Desde o episódio com a tesoura não 

conseguia mais ficar tranquila. À noite trancava a porta do quarto da filha e 

passou a observá-la com atenção. Pensou em mandar Sophia novamente para 

a casa de sua mãe, mas a menina não gostava da avó, e o marido não 

permitia, era muito apegado à filha. 

Mesmo sob as criticas de Pedro, a mulher ficava sempre seguindo os passos 

de Sophia, especialmente quando a menina estava em sua cama, conversando 

com aquele gato preto. Era um animal comum: pequeno, de pelos longos e 

olhos verdes, mas Hannah não era indiferente a ele, como era aos coelhos que 

criava no viveiro. 



Embora estivesse sempre com a sua filha, o gato também parecia estar em 

todas as partes da casa, como uma presença insidiosa, maligna, observando 

sua família, rondando o quarto do bebê… 

Uma noite, enquanto estava macerando caroços de milho para fazer um pão, 

percebeu o gato deitado sobre o fogão, olhando para ela. Por um momento 

rápido achou que seus olhos a fitavam vermelhos, incandescentes e cheios de 

ódio. A luz do candeeiro, balançando com a leve brisa que entrava pela janela, 

projetava uma sombra assustadora como se o gato fosse um demônio de 

longos chifres se movendo pela parede branca da cozinha. 

Dias depois, Hannah acordou com uma sede terrível, esticou o braço até a 

mesinha para pegar o pequeno pote de barro, mas ele estava vazio. Com 

cuidado para não acordar o marido, deslizou para fora da cama e saiu com 

passos leves até o grande pote de água. 

De passagem pelo quarto da filha percebeu que a porta, que ela havia trancado 

no começo da noite, estava aberta e que a vela ao lado da cama estava acesa. 

— Pedro! — Pensou, imaginando que aquilo era obra do esposo, que sempre 

discordou em manter a menina trancada durante a noite. 

Ao se aproximar do quarto da filha, viu que a menina estava sentada de pernas 

cruzadas e conversava com Merwel. Já ia entrar, colocá-la para dormir e 

apagar a vela, quando percebeu, estarrecida, que o gato estava respondendo à 

conversa da menina. 

O gato sussurrava numa língua estranha, com uma voz semelhante ao cicío de 

uma serpente. Hannah ficou tão apavorada que deixou cair o copo da mão 

fazendo com que os dois virassem para ela. 

Horas depois ela acordou na própria cama. A sede fazia a sua garganta arder. 

Afinal, parecia que a cena da noite anterior havia sido um terrível pesadelo. 

Tudo estava normal, a não ser pelas marcas de unhas em suas costas e 

braços. 



____ 

O CONTO EM BRANCO 

…Uma noite o gato 

virou um lobo 

disse: ninguém 

me faz de bobo 

____ 

Quando Hannah tocou na pele do filho para retirá-lo do berço, percebeu que 

estava queimando em febre. Era um domingo, e todos deveriam ir para a 

missa, mas com Pedrinho daquele jeito era melhor pedir para o marido trazer 

um benzedor para ver o bebê, quando voltassem da vila. 

Pedrinho deu trabalho para se alimentar. Ainda conseguiu fazer com que a 

criança bebesse três dedos do mingau e não insistiu mais, com receio de que 

ele vomitasse o pouco que havia bebido. 

Ficou passeando pela casa com o bebê, e dando pequenos tapinhas em suas 

costas. Quando entrou na sala, viu que o livro de contos da filha estava caído 

no chão. Achou engraçado que nunca conseguisse se lembrar de como aquele 

livro havia chegado em sua casa. Pegou o livro e já ia colocá-lo em sua estante 

quando se lembrou da história que a filha vivia insistindo para que ela 

contasse: O Gato Merwel. 

Colocou Pedrinho já adormecido em seu berço e sentou perto da mesa da 

cozinha para procurar a tal história. Mas já sabia que não iria encontrar. De 

acordo com o índice deveriam haver treze contos no livro, mas apenas doze 

apareciam, no lugar do décimo terceiro, apenas três folhas brancas, sem 

palavras ou imagens. 

Ouviu o bebê chorar muito alto, correu até seu quarto e lá estava o gato, dentro 

do berço, mordendo os dedinhos ensanguentados do seu filho. 



Hannah tirou o gato de cima do filho e o atirou contra a parede, então ele saiu 

correndo para fora da casa, sumindo por entre as árvores da floresta. 

____ 

LEMBRE-SE DE MIM 

e quando em casa 

Maria chegou 

o seu paizinho 

ela não encontrou… 

____ 

O ensopado de coelho esfriava na panela sobre o fogão. Hannah olhava, 

insistentemente, para a janela, esperando a chegada do marido, da filha e do 

benzedor. 

Eram três horas da tarde e normalmente, aos domingos, Pedro voltava da 

missa antes do meio-dia. 

Hannah se levantou para pegar o bebê no berço, quando ouviu fortes 

pancadas em sua porta, como se alguém desse pontapés nela. Não podia ser 

o seu marido. Pegou o machado que Pedro guardava atrás do armário, e olhou 

lá para fora por uma pequena falha na madeira da porta. 

Era Sophia. E ela estava sorrindo. 

Hannah abriu a porta para a filha e estranhou que estivesse sozinha. A menina 

trazia um ramalhete de flores e o entregou para a mãe. 

— Estas flores são do seu pai? Onde ele está? 

— Não sei, mamãezinha… 

— Quem colheu estas flores? 



— Foi o Merwel… 

— O gato? 

— Não… O lobo… 

… 

— Ele me mandou dar um recado para você. 

— Que recado? 

— Lembre-se de mim. 

Oh, sim, Hannah lembrava. Finalmente ela se lembrava de tudo. Um oceano de 

imagens terríveis passava com uma velocidade de folhas de um livro viradas 

por um vendaval… 

____ 

O FEITIÇO DO ESQUECIMENTO 

Gritou: mamãe! 

e nada dela 

viu sua cabeça 

numa janela 

E o irmãozinho 

Numa panela 

____ 

As primeiras luzes da manhã entravam pelas frestas das telhas, espalhando 

pontos brilhantes pelo chão empoeirado da casa marrom, a jovem que dormia 

abriu os olhos com relutância e pensou em tudo que ainda tinha para fazer. 

Deixou dolorosamente a maciez de sua cama, prendeu o longo cabelo e 

levantou, afinal, caminhando com os pés descalços sobre o piso gelado até a 

cozinha. 



Em pouco tempo a lenha já estalava sob uma panela de cobre — água para o 

banho antes que as crianças acordassem. Pegou uma grande toalha branca, e 

despiu toda a roupa. Era o final do outono e o vento frio entrava como 

pequenas lâminas se espalhando pela casa, fazendo com que seu corpo 

estremecesse até entrar completamente na tina de ferro e se abandonar ao 

conforto da água fumegante. 

Logo que a água começou a esfriar, ela se enxugou, vestiu a longa bata branca 

rendada, afiou a faca no fundo de uma xícara e foi até o porão. 

Sete pares de olhos brilharam na escuridão. Quando o alçapão abriu, as 

crianças se agitaram com aquela súbita explosão de luminosidade no quarto e 

fizeram caretinhas franzindo o semblante. 

O odor do confinamento contrastava com o cheiro dos cabelos recém lavados 

de Maria. Chegara a hora. Depois de três dias sem comer ou beber água as 

crianças estavam bastante fracas e não iriam oferecer resistência. Chamou 

primeiro a mais velha das sete. Subiram as escadas em silêncio. Maria fechou 

o alçapão encerrando as outras lá embaixo. 

Algumas horas depois a moça com as vestes ensopadas de sangue mexia um 

tacho com um caldo vermelho e borbulhante, onde flutuavam sete corações 

puros. 

A velha bruxa Martha ao seu lado aguardava enquanto ela bebia o conteúdo 

aos poucos com evidente asco. 

— Beba menina, beba, e tudo será esquecido. 

— Será esquecido por ele? 

— Não, apenas por você. Mas será o suficiente, ele não pode cobrar a dívida 

de uma alma inocente. 

…. 



Maria acordou no meio da floresta sem saber quem era. Prendeu os longos 

cabelos que se espalhavam sobre a relva e percebeu uma sacola ao seu lado 

com algumas roupas, um odre de água e estranho livro preto. Na capa havia 

uma figura de árvore ressequida em alto relevo e acima dela a gravura de um 

gato de olhos verdes. 

Estava começando a folhear as páginas quando uma sombra se projetou sobre 

o seu corpo. Olhou para cima e viu um homem alto segurando um machado. 

— Meu nome é Pedro e o seu? 

 

— Hannah — falou Maria inventando um nome qualquer pois não sabia mais 

qual era o verdadeiro. 

____ 

O ACORDO 

Falou 

— Oh gato 

isso não se faz! 

Quem é você? 

— Sou satanás! 

____ 

A jovem órfã caminhava pela praça apinhada de carroças. Por todos os lados 

homens vestidos com roupas coloridas anunciavam seus produtos: garrafas 

contendo remédios milagrosos, animais estranhos em suas gaiolas, fitas, 

tecidos, e comida. 

As bancas com tortas de linguiça e apfelstrudel acabadas de assar espalhavam 

cheiros variados e deliciosos por todos os lados. Mas sempre que tentava se 

aproximar de algum tabuleiro, sua aparência miserável fazia com que fosse 

enxotada. Rodou entre as carroças inebriada, um pouco tonta de fome e sede. 



Acabou se cansando e deitando em um banco de madeira feito de tronco que 

estava, milagrosamente, desocupado e adormeceu. 

Acordou na manhã seguinte com a pressão da ponta de uma bengala de um 

homem com roupas espalhafatosas cutucando o seu rosto. 

— Está com fome? — Falou o homem, estendendo para ela uma grossa fatia 

de torta de leitão e um grande copo de água fresca. 

A menina nem se deu ao trabalho de responder, pegou a comida e foi dando 

mordidas nervosas e grandes goles, quase engasgando durante a refeição. 

Depois ele esquentou a água para que ela se banhasse e ofereceu o próprio 

quarto forrado de almofadas de cetim bordadas com fios dourados para que 

trocasse os velhos trapos por um vestido verde da cor de musgo, apanhado na 

cintura por um cinto com um alfinete de esmeraldas. 

Quando o homem entrou, mal reconheceu a mendiga a quem dera abrigo. 

— Belíssima! 

— Nada disso seria possível sem a sua generosidade. Infelizmente logo o 

senhor partirá com as outras carroças e eu voltarei a minha vida desgraçada. 

— E o que me daria em troca de uma vida de confortos e prazeres? 

— Minha alma! — Falou a garota, gargalhando. 

— Realmente? Sorriu o estranho pegando um rolo de papel de dentro de um 

vaso de cristal. 

Cinco anos, era o que estava escrito no papel. Cinco anos. Parecia muito 

tempo, mas passou voando. A vida de luxos e festas encantou a moça. Tudo 

era farto e brilhante. Odres de vinho, salvas de prata cheias de finas iguarias, 

muitos aduladores falando de sua graça, inteligência, cultura. Quando Maria 

deu por si, tinha apenas um mês para saldar sua dívida. 



Já não era a mesma. O encontro com seu fatídico fim a apavorava. Aos poucos 

as pessoas iam deixando de frequentar a sua casa, como se adivinhassem a 

aproximação da desventura. Passou a temer a solidão e os olhos do mal que a 

espreitavam no escuro. Quinze dias antes do prazo final, foi à procura da única 

pessoa que poderia lhe ajudar. 

____ 

O DIA DO GATO 

O que quer, gato? 

Vim te pegar 

e a tua alma 

ao inferno, arrastar. 

____ 

Depois de lembrar de quem realmente era, Hannah saiu de seu torpor. Ela 

sabia que não havia mais nada a ser feito, mas ainda assim resistiria. Olhou 

pela janela e viu várias aves negras pousadas do lado de fora. Aqueles corvos 

crocitando em sua cerca eram um vaticínio de morte. Pegou um saco de sal e 

saiu espalhando ao redor da casa. Soltou todos os coelhos para que tivessem 

alguma chance. Pegou a madeira que havia no quintal e pregou nas janelas e 

portas. Saiu procurando Sophia pela casa, mas não a encontrou. Devia estar 

brincando de se esconder em algum lugar. 

Então foi ao quarto do filho pequeno e o tirou do berço. Não havia para onde 

correr. Cedo ou tarde Merwel chegaria, varreria todo o sal espalhado com o 

primeiro sopro, e com o segundo arrancaria as tábuas das portas. 

Os minutos passavam e ela apenas desejava que o marido não aparecesse. 

Ele nunca soube quem era a própria esposa, e não tinha culpa de nada, assim 

como seus pequenos filhos. 

Percebeu que o monstro havia chegado. Lá fora ele rondava a casa 

ruidosamente, derrubando árvores e arranhando o chão com suas garras. Seus 



passos produziam tremores nas estruturas da casa e seu urro gelava a espinha 

de Hannah. 

Faltava pouco. 

Ouviu, então, um barulho de algo se rachando, e viu que a luz do sol entrava 

em sua casa. O telhado foi arrancado todo de uma vez como se fosse feito de 

papel. A mão com garras gigantescas puxou seu corpo para o alto fazendo 

com que derrubasse o bebê no chão. Ainda teve tempo de ver a filha chegar no 

quarto e olhar para cima, sorrindo. 

Um pouco mais tarde Pedro chegou. Sophia o esperava no que sobrara da 

porta da cozinha. Hannah havia sumido, e pelo estado da casa ele imaginou 

que não iria vê-la novamente. O bebê havia sofrido algumas escoriações e 

tinha um edema feio na testa, mas, milagrosamente, seus filhos ainda estavam 

vivos. Como a casa não tinha mais telhado e eles tiveram que dormir no viveiro 

dos coelhos. No dia seguinte, logo cedo, a menina acordou o pai. 

— Bom dia, filhinha, você está com fome? 

— Não, paizinho. 

— O que você quer, meu amor? 

— Pode ler uma historinha para mim? 

— Claro, princesa, qual você quer? 

— O Gato Merwel — Disse a menina entregando o livro preto de contos de 

fadas para o pai. 

 

 

 



ANGÚSTIA 

 

Sentada no corredor do hospital, Helena aguardava. A cadeira era do tipo que 

fica enganchada em um eixo metálico junto com outras igualmente 

desconfortáveis. De frente para ela uma sala de exame. Do lado de dentro uma 

pessoa inerte, alheia a tudo, mergulhava em seu misterioso mundo mágico. 

________________________________ 

Foi por causa da escola que ficou sabendo. A diretora a chamou à sala com 

brinquedos e veio com uma conversa diferente. Neuropediatra, psicopedagoga, 

avaliação… 



— Para que tudo isso, mesmo? 

A mulher enrolava. Tirava cartões de uma caixinha de metal. Recomendava. 

Ela obedeceu. 

— Sua filha é autista. 

A primeira reação foi negar, descrer no diagnóstico, brigar com todo mundo. 

Afinal a menina parecia uma criança perfeitamente normal como as outras. Só 

não falava, só tinha aquele olhar vazio, só não atendia aos seus chamados, só 

não retribuía os beijos… 

Todos os planos de Helena foram destruídos. A filha era como um projeto 

fracassado, uma decepção. A excelente situação econômica do casal permitiu 

que ela entregasse a criança para uma equipe de profissionais. O dinheiro 

gasto a aliviava da obrigação de ser mãe. 

Inventava todos os tipos de compromissos e distrações para ficar longe de 

casa e da filha, mas assim que girava a chave e abria a porta era o mal-estar 

da culpa que a esperava. 

O marido que pouco olhava para a menina, passou a evitar conversas com a 

esposa também. Chegava tarde, não sorria, não falava. Não era uma amante. 

Era a empresa. 

Depois da falência. Amanda ficou por conta da mãe. Virou uma filha-fardo. Mãe 

e menina eram como duas estrangeiras trocando palavras ausentes e olhares 

vazios. 

Enquanto a casa não era vendida, usavam a piscina. 

Nas primeiras vezes, Helena fazia tudo com segurança. Entrava com a filha na 

água, colocava a boia. A menina não saía do raso, não saía do canto, não 

tirava os olhos do ladrilho. Os dias iguais deixavam a menina mais sozinha e a 

mãe mais distraída. 



Uma manhã Helena acreditou que podia ler enquanto a filha ficava parada na 

água. Na mesma manhã Amanda acreditou que podia conhecer a parte funda 

da piscina. Foi tudo muito rápido. Num instante a boia de cavalinho girava na 

superfície sem ninguém dentro. 

— Quanto tempo sua filha ficou debaixo d’água? 

Quanto tempo? Helena não sabia dizer. 

A menina em coma, mais autista do que nunca, sonhava que era normal. No 

seu reino encantado de princesa e chuva colorida ela falava com as borboletas. 

A porta lá na colina, azul e sem serventia, parecia um convite. Do outro lado 

papai e mamãe chamavam para a vida que levava antes. 

— Venha, Amanda. Venha. 

Um dia foi até lá e fechou a porta para sempre. Para sempre… 

__________________________________ 

O exame terminou. Helena viu a filha passando na maca. Ia acompanhar, mas, 

antes que conseguisse; o médico simpático a chamou para uma sala 

confortável. Na mesa descansava um papel largo cheio de riscos indecifráveis 

contendo uma sentença que ela não queria ler. 

 

 

 

 

 

 

 



AUSÊNCIA 

 

Era a última noite de pescaria. O crepúsculo havia findado há um par de horas 

e a brisa marinha, de tão leve, somente ondulava a superfície negra do oceano. 

Três homens em uma pequena embarcação partilhavam o mesmo anseio. 

Calados, aguardavam o destino mirando as cordas que sustentavam a rede, 

ainda sem peso. 

Quando havia luz e o mar transparecia, era possível ver as franjas da rede 

balançando como mechas de cabelo em flutuação sinuosa — um balé 

submarino. A noite sem lua deixava o mar como um gigantesco abismo: 

insondável e assustador. 



As esperanças se entremeavam nas tramas das cordas, nos nós que contavam 

suas vidas de vento e sal. O samburá vazio aumentava a urgência dos homens 

que nada falavam, concentrados no salpicar da água riscando os bordos do 

frágil barco. Vez por outra, guinchos de pássaros invisíveis anunciavam peixe. 

Acenderam seus cigarros de palha. Uma agitação na água chamou a atenção 

dos três. O vento voltou a soprar, silvando e arrancando o chapéu do mais 

velho, que caiu na água a menos de um metro da quilha da canoa. Quando se 

inclinou para pegá-lo de volta, sentiu uma forte pancada na madeira do fundo, 

fazendo com que se desequilibrasse e caísse no oceano. Os outros dois foram 

até a borda para trazê-lo de volta, mas antes que pudessem tocar a sua mão, 

viram o homem ser puxado para baixo e sumir, engolido pela escuridão. 

-XXX- 

Muitas luas se passaram e Carolina ainda os esperava. Origem e destino no 

fundo do mar que contemplava a cada aurora — uma figura solitária sentada 

no píer. Perdera, numa única noite, suas referências masculinas, pai, marido e 

filho. 

O oceano, nada lhe devolvia. Despojos, certezas, algum sinal que as ondas lhe 

trouxessem. E assim, sem ter o que sepultar, mantinha os olhos presos na 

linha, no horizonte mudo de notícias. 

O armazém ia minguando sem apego. Sem os peixes dos homens da família, 

dependia dos pescadores avulsos, preço descombinado a cada dia. Nem 

mesmo lutava contra a injustiça. A tragédia lhe enterrara os sonhos. 

Em casa: a solidão acompanhada. A mãe alheia a tudo, nunca chorara a morte 

do companheiro. Na foto da parede, marido e filho sorriam para a moça. Os 

rostos congelados e felizes como num aceno de até breve. 

Um dia viu o barco com os três. Da terra, acenava, gritava e ria. As pessoas 

acorreram e a levaram para casa. Foram três dias de febre e delírios. Quando 

se pôs de pé novamente, voltou com todo o coração para sua miragem. De lá 

não saiu mais. Comia e bebia do que lhe traziam as boas almas do lugar. 



Dizem que foi se desvanecendo aos poucos até que um dia o cais amanheceu 

vazio. 

Na casa de Carolina a mãe fechava os olhos pela última vez. O armazém 

baixou as portas. 

Era domingo e ninguém quis navegar. Depois do cortejo da idosa, apenas um 

pequeno barco tremeluzente se desenhava, solitário, na paisagem marinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMA PRECE PARA MARIA 

 

O fim da tarde se aproximava sonolento, e os últimos visitantes caminhavam 

entre as sepulturas, produzindo um som crocante do atrito dos seus sapatos 

com o piso de dolomitas. Em poucos minutos tudo estaria esvaziado, os 

funcionários desligariam a energia e fechariam o grande portão de lanças 

negras, e apenas eu continuaria lá, sentada no banco de madeira e ferro, sob a 

vigilância dos salgueiros centenários. 

Ao meu lado um jazigo de criança enfeitado por um ramo de perpétuas. No 

túmulo vazio, as inscrições de estilo, e na pedra ornada com a pequena foto, 

um peculiar epitáfio: 



“Aqui repousa a esperança” 

O vento gelado de maio me fazia cruzar os braços contra o peito. Pensei no 

chá de hortelã sobre o fogão da casa da minha mãe, e desejei muito estar com 

ela. Mas, como todos os anos naquela mesma data, eu repetia um ritual: 

sentava no banco do corredor 231 — N, e abria um pequeno álbum amarelado, 

com as últimas fotografias da minha irmã caçula. As páginas plastificadas, já 

marcadas por tanto uso, suportavam ainda o maltrato das minhas lágrimas, 

pranto de uma dor tantas vezes registrada naqueles vinte anos de escuridão. 

Duas décadas sem Maria. Sete mil, trezentos e cinco dias sem notícias, 

descanso ou resposta. Nenhum corpo para enterrar. Somente uma cova tão 

vazia quanto os nossos corações. 

A saudade de Maria me fazia retornar no tempo, aos dias em que ainda 

éramos felizes e brincávamos na casa nova, para onde havíamos nos mudado, 

num bairro que apenas começava a nascer, quando a vida ainda era simples e 

tranquila e não havia medo. 

Íamos sozinhas para a escola, passávamos tardes inteiras com nossos amigos 

pelas ruas, comprávamos chicletes na bodega do seu Antônio, ao lado de 

bêbados que se encostavam no balcão, brincávamos de guerra nas muitas 

obras, onde casas novas eram erguidas, usando os montes de areia como 

trincheiras em nossas guerras de faz-de-conta. A aparente tranquilidade nos 

fazia imortais, com nossos cavalos imaginários, nossas capas vermelhas, 

nossos sonhos de exploradoras do universo. 

A diferença de quatro anos de idade entre nós, determinava uma espécie de 

hierarquia tácita e plenamente aceita, sem que trocássemos uma palavra sobre 

o assunto. Eu mandava, ela obedecia. Penso que o carinho que eu sentia por 

aquela criança de cabelos cheirosos era tão intenso quanto a adoração que ela 

nutria por mim, acreditando em todas as aventuras falsas que eu alegava ter 

vivido enquanto ela dormia. Ela me olhava com aqueles grandes e castanhos 

olhos cheios de credulidade e um fascínio inquebrantável, que só uma irmã 

caçula é capaz de sentir pela mais velha. 



Vivemos nosso paraíso particular até a chegada de Dona Emília e seus dois 

filhos à casa que ficava de frente para a nossa. Chegaram num sábado à tarde, 

cheios de malas e móveis, um pouco depois da hora do almoço. Vovó estava 

passando o dia conosco e aproveitamos a distração de mamãe para ir observar 

o movimento da rua com a vinda dos novos vizinhos. 

Maria logo se desinteressou e pediu para entrar, mas eu só tinha olhos para os 

meninos: um garoto ruivo, alto e calado, e um branquinho de cabelo escuro. 

Mais tarde fiquei sabendo os nomes, Virgílio e Pedro. 

Em poucos dias ficamos amigos e os incorporamos à nossa rotina. Os meninos 

estudavam em outra escola, e eu passei a esperar pelos dois todos os dias 

pela janela da nossa casa. Não via a hora de chegarem após a aula, e poder 

vê-los novamente. Coincidentemente, Maria deixou um pouco de andar comigo 

para brincar com outas menininhas de sua idade. Umas novatas da escola que 

passaram a frequentar nossa casa, para brincarem com ela. De certa forma foi 

como uma folga para mim. Eu havia acabado de completar doze anos e já não 

via muita graça em brincar com bonecas, ou em pular elástico com outras 

crianças. Não queria ser vista por Virgílio correndo de shorts e descalça, e me 

constrangia quando Maria me chamava para as brincadeiras na nossa rua. 

Aos poucos nossos interesses se distinguiam e ficávamos mais distantes, na 

mesma medida em que me aproximava de Virgílio. Eu fazia tudo para chamar a 

atenção dele, mas éramos apenas bons amigos. Um dia marcamos de nos 

encontrar em um shopping. Comprei uma calça jeans bem justa especialmente 

para a ocasião, uma roupa de moça. Cheguei ao local do encontro com o 

coração aos saltos apenas para ver meus sonhos caírem todos por terra. Ele 

estava com uma turma de meninos mais velhos e de mãos dadas com uma 

garota alta e bonita. Entendi, finalmente, o seu desinteresse em mim. 

Nem deixei que eles me vissem, saí de lá segurando o choro, fui para casa, 

transtornada, me sentindo uma pirralha insignificante. Quando Maria chegou ao 

nosso quarto trazendo sua caixa de jogos para brincar comigo, eu a empurrei 



pela primeira vez, derrubando minha irmã, e espalhando peças de Lego 

coloridas pelo chão. 

Naquela noite não nos falamos, mas eu podia ouvir seus soluços de choro 

baixinho. Aquilo fazia que eu me sentisse culpada, mas não queria dar o braço 

a torcer, não queria pedir desculpas, então ficava mais aborrecida ainda, e com 

mais vontade de ficar longe dela. 

Maria só se deu conta de o quanto estávamos afastadas quando me viu pedir à 

nossa mãe para mudar de quarto. Eu estava meio farta de dormir no quarto 

cheio de bonecas e decoração cor de rosa que dividia com ela, andava 

impaciente com todos, respondia aos meus pais, fumava escondida com as 

amigas, gazeava aula e enxotava minha irmã quando estava com o meu 

grupinho de meninas “mais velhas” na escola. Não passava mais os recreios 

com ela, ia para a sala de jogos do nosso colégio para gastar meu charme nas 

mesas de sinuca e tênis de mesa. 

Um dia, ao final da aula, alguns meninos me chamaram para ir ao 

supermercado novo que ficava um pouco longe da escola. Éramos cinco e 

resolvemos dividir um táxi. Quando já estávamos dentro do carro, vi Maria 

vindo e gritando o meu nome. Cheguei a pensar em levá-la conosco, mas não 

cabia no carro, e dois meninos ficaram de gozação, me chamando de babá. No 

meio da discussão, gritei com ela. Mandei que fosse com outra pessoa para 

casa, que me deixasse em paz, e ainda a vi se afastando com a sua fardinha 

cor de vinho, de cabeça baixa, com o vento espalhando seus cabelos. 

Foi a última vez que a vi. 

Durante todo tempo que passei no supermercado com os garotos, não 

conseguia afastar Maria do meu pensamento. Sentia uma angústia, um mau 

pressentimento, acho que estava adivinhando a tragédia que marcaria minha 

vida para sempre. 

Voltei para casa assim que pude. De longe, avistei uma viatura parada na 

porta. Corri até nosso portão. Na entrada vi minha mãe abraçada ao meu pai, 



com o rosto escondido em seu peito. Não me perguntaram nada. Alguém havia 

visto minha irmã sendo arrastada para dentro de um Opala amarelo sem placa. 

Sabiam que ela não estava comigo. 

Durante os dias que se seguiram, as nossas vidas viraram um inferno. Creio 

que mamãe e papai me culpavam pelo sumiço de Maria, e só falavam o 

necessário comigo. 

Os dias se resumiam à ausência de minha irmã, às buscas sempre infrutíferas, 

às idas do meu pai até a delegacia. Mamãe pediu para sair do trabalho, ficava 

longas horas na janela, olhando para a rua, como se esperasse que a filha 

caçula chegasse a qualquer momento. 

Jamais a encontramos. Com o tempo a polícia parou de investigar e apenas 

mamãe saía distribuindo pequenos cartazes com uma foto dela, vestida de 

farda. Cada cartaz que eu encontrava pela rua, era como se uma faca 

atravessasse meu peito. A culpa de ter deixado Maria sozinha naquele dia era 

a pior das sentenças. 

Durante anos procurei a minha irmã no rosto de cada menina de cabelos 

escuros e lisos que via. Meus pais, depois de um tempo, se conformaram, e 

enterraram um caixão vazio e pequeno no cemitério municipal, onde iam visitá-

la em datas especiais. 

Ali, sob os salgueiros que nos faziam sombra, finalmente encontrei alguma paz. 

Fui ficar com minha irmã. Ir ao encontro dela, onde quer que estivesse, de 

certa forma me redimia de tê-la perdido. 

Hoje era o dia do aniversário de Maria, e eu sabia que mamãe viria nos visitar. 

O céu já estava passando do laranja para o azul pesado quando eles 

apareceram. Fora a nossa família, apenas um grupo de desconhecidos 

concluía o enterro de algum ente querido. 

Senti uma pena enorme ao ver o rosto de papai, tão envelhecido e triste. 



Mamãe sentou ao meu lado no banco, em silêncio. Já não chorava há alguns 

anos. Tirou o terço de uma pequena bolsa enfeitada de miçangas azuis, e fez 

suas preces para Maria e para mim. Depois depositou novas perpétuas nos 

nossos túmulos e se foi de braço dado com meu pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE MISTÉRIOS, UM GATO AMARELO, E BORBOLETAS 

 

A menina mais excêntrica que já andou pela Alameda dos Pinheiros era uma 

albina de olhos cor de rosa. Assim como veio, foi embora, e muito se falou 

sobre ela nos anos seguintes. 

Alice apareceu na porta da confeitaria como uma pequena assombração 

vestida de azul. Do cabelo às pernas compridas, calçadas em meias grossas e 

sapatos pesados, ela era toda branca, exceto pelos olhos de coelho e pela 

boca carmesim. 



De acordo com o porte da menina, ela teria uns cinco anos. De sua origem 

nada se sabia. Mesmo espalhando suas fotos pelos postes, nunca ninguém a 

reclamou. 

Viveu na casa do confeiteiro por alguns anos. Compartilhava o sobrado com o 

pai postiço, as duas tias roliças e um gato amarelo, como se fosse da família. 

Era uma menina ensimesmada. Ficava numa mesa ao fundo da confeitaria, 

indiferente aos doces nas vitrines. Mas se lhe dessem papéis e lápis de 

variados grafites, era capaz de desenhar qualquer coisa com perfeição. 

Por isso não estranharam quando, aos dezoito anos, Alice foi selecionada para 

acompanhar um entomólogo alemão que estava de passagem, catalogando 

borboletas. 

Eram vistos juntos, com frequência, pelos bosques e charcos, munidos de 

puçás e uma caixa de classificação. 

À noite chegavam encharcados e cheios de carrapichos. Abriam o mostruário 

de madeira trabalhada e mostravam borboletas coloridas. 

— Morpho Menelaus Tenuilimbata — falava ele, apontando para uma borboleta 

azul com bordas negras. 

— Vanessa Atalanta — E mostrava a borboleta grande, preta e laranja. 

Alice, com toda a delicadeza que sua ansiedade permitia, ia desenhando cada 

infinitesimal detalhe, enquanto o entomólogo fazia suas alquimias antes de 

espetar os pequenos corpos com um alfinete especial. 

Entre o português dela e o alemão dele, encontravam-se no latim dos nomes 

científicos. 

Não precisavam da língua para se comunicar, entendiam-se no trabalho e aos 

beijos, escondidos pelo silêncio dos arbustos entrelaçados, pelo mormaço do 



pântano e pela cumplicidade das árvores frondosas, durante seus longos 

passeios. 

Um dia encontraram uma inédita lagarta toda branca como a moça, e 

guardaram-na em um pequeno viveiro. A lagarta virou uma pupa, dentro de 

uma crisálida quase transparente. 

A medida que o tempo passava, um estranho fenômeno se processava 

sutilmente no corpo da mocinha. O cabelo, outrora cor de lã, ganhava tons de 

palha, e o rosto pálido ia ficando de um corado ainda relutante, espalhando cor 

sobre a pele fina. 

Num domingo pela manhã, Alice acordou queimando em febre, queixando-se 

de dores pelo corpo. À tarde enquanto estavam todos na missa, a moça e o 

gato assistiram a crisálida se abrir e sair de dentro dela a mais linda dentre 

todas as borboletas. Mas só eles viram. 

Quando seus familiares chegaram da missa, encontraram a porta aberta. Alice 

havia sumido sem deixar nenhum vestígio de sua presença naquela casa. 

Da borboleta só encontraram a casca ressequida do casulo. 

Naquele mesma noite, perceberam que o cientista também fora embora. Em 

desespero, o pai de Alice foi atrás do vigário que aprendera alemão quando era 

seminarista, e o fez ligar para a Universidade de Leipzig. 

— Não conhecemos nenhum pesquisador com este nome — informaram os 

funcionários. 

Durante muito tempo as pessoas deram as mais diversas versões sobre o 

desfecho da história. Para alguns os dois fugiram juntos, e moravam na Europa 

com sua estranha prole sobrenatural. Para outros os dois eram extraterrestres 

estudando a vida neste planeta. Para o pai de Alice, e suas tias inconsoláveis, 

a menina era um anjo que cumprira a sua missão. 



Apenas o velho gato amarelo sabia da verdade, e vez por outra subia no 

telhado, procurando no céu escuro por algum sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SORTILÉGIO 

 

Ela apareceu, pela primeira vez, no final de uma manhã de outono; trazida pelo 

sopro frio do vento. Não tinha pressa, nem sabia o próprio destino; apenas ia 

em trajetória oblíqua, entre os troncos e cipós que lhe roçavam o vestido cinza. 

  

Quando chegou ao centro do bosque, sentiu que havia finalmente encontrado 

seu objetivo. Os pés descalços afundavam ansiosos na terra negra, roçavam 

as raízes afloradas e meio apodrecidas pela chuva. Trazia na boca o sabor 

magnetizante da vontade, desejo que a custo continha… 

000 

  



Rebeca pegou o coração entre as mãos, controlando a vontade de vomitar. 

Colocou a peça sobre a tábua da cozinha e fez um corte diagonal, até separá-

la em duas partes. Depois de um dia inteiro marinando, numa vasilha de azeite 

com especiarias, o órgão havia amolecido e ganhado um cheiro um tanto 

nauseante de alho, canela com açafrão e sangue velho. 

A panela de barro borbulhava com o molho vermelho de tomates e pimenta 

caiena. Rebeca colocou na assadeira o coração com um bonequinho de 

madeira entre as duas metades, amarrou o órgão com um cordão e pôs no 

forno. 

O livro que continha a estranha receita estava aberto sobre a mesa. Ela o havia 

achado na primeira faxina que fizera no porão da sua casa. Estava jogado no 

chão do cômodo, entre móveis quebrados. Não era exatamente um livro, mas 

um caderno com caligrafia elegante. 

O marido, militar, dava treinamento de selva a cadetes, então ela gastava seus 

dias testando as receitas, colhendo ervas, fazendo caminhadas. Foi numa das 

tardes solitárias que se deparou com aquilo. Era uma espécie de simpatia para 

segurar gravidez, e exigia que fizesse um assado com o coração de um animal 

abatido pela pessoa que fosse cozinhá-lo. 

Depois que foi morar na casa do bosque, descobriu que estava esperando o 

segundo bebê; o primeiro ela havia perdido na trigésima semana. Não 

considerou tentar a receita até que, perto do sexto mês, percebeu marcas de 

sangue em suas roupas. Relutou durante algum tempo, mas em um dia de 

maior solidão, saiu para a sua caminhada habitual com a pequena navalha 

escondida no bolso do vestido. 

000 

  

Abriu seus seculares olhos e cegou, momentaneamente, com a súbita 

luminosidade. Alguém a convocara. Onde? Para que? As lembranças de suas 

muitas vidas eram como grãos de areia em um prato de porcelana, fluíam 



rapidamente pelo ar. O desejo de atender ao apelo era tão imperioso quanto a 

vontade com a qual lhe chamavam. 

000 

  

A primeira dificuldade foi esculpir o pequeno boneco em forma de bebê, 

conforme o desenho no livro. Depois que matasse o animal, deveria arrancar o 

coração e temperá-lo conforme instruções, colocar a peça esculpida entre as 

duas metades do órgão, e assá-lo com o molho apimentado. Nas primeiras 

tentativas, a navalha resvalava e fazia cortes em suas mãos. Como o tempo foi 

ganhando habilidade, até conseguir fazer o brinquedo. Feito o boneco, 

precisava encontrar o coração. 

_____________ 

Carlos era um viúvo sem filhos quando conheceu Rebeca. Ficou encantado 

com a moça exuberante, charmosa e cheia de admiradores. Os quinze anos de 

diferença entre os dois não impediram a paixão que os consumiu e que o fez 

pedi-la em casamento no terceiro mês de namoro. Os problemas começaram a 

surgir ainda no primeiro ano. A moça não se adaptava à vida de casada, queria 

ainda frequentar as festas com as amigas e dançar com rapazes da mesma 

idade. Quando engravidou a primeira vez, Carlos achou que tudo aquilo 

acabaria. Mas sempre que voltava de suas viagens a trabalho ouvia o zum-

zum-zum pela cidade falando dos encontros da esposa com um primo, nas 

casinhas que ficavam por trás da linha do trem. Numa de suas viagens foi 

dispensado antes do dia de costume. Comprou umas roupinhas para o bebê e 

voltou para casa. 

Era meio da tarde quando chegou. Não havia ninguém na sala ou na cozinha, 

foi seguindo as vozes até o quarto. Escancarou a porta com força e encontrou 

o quarto cheio. A mãe de Rebeca, uma tia, o médico e a vizinha estavam lá. 

Sobre a cama estava o feto morto de seu filho, em um mar de sangue entre os 

lençóis de linho, e sua esposa, pálida e silenciosa, olhando para a janela. 

Carlos se sentiu um monstro em ter pensado mal de Rebeca. Ficou com ela até 



que dormisse. No dia seguinte pediu licença no Exército. Estava sempre por 

perto, cobrindo-a de carinhos. 

Mesmo com toda a atenção do marido, Rebeca vivia pelos cantos, triste, 

chorando; se lamentando pela perda do bebê. Tudo fazia com que ela se 

lembrasse da sua morte, principalmente o quartinho, todo decorado, que havia 

montado para esperar o filho. 

Foi por isso que, quando recebeu o convite para treinar os jovens cadetes 

numa área isolada da mata bem longe dali, Carlos aceitou, achando que a vida 

nova iria fazer Rebeca melhorar. Para que não ficasse tão sozinha, trouxe para 

casa um cãozinho, já passando de filhote para cão adulto; um vira-latinha 

simpático e cheio de energia, de pelos amarelos e olhos castanhos, chamado 

Edgar. 

As coisas iam sem sobressaltos, até que Rebeca voltou a engravidar. Aí vieram 

os temores, as sombras, os sonhos, as visões… Quando Carlos percebeu que 

a mulher havia se interessado por um antigo caderno de culinária, achou que 

ali poderia ser a solução para os receios e a depressão dela. 

_____________ 

Todas as sextas-feiras, depois de fazer suas tarefas domésticas, Rebeca e 

Edgar saíam pelas veredas do bosque em busca de uma presa. Na primeira 

vez, andaram até um sitio, perto da casa deles, onde eram criados coelhinhos 

brancos para abate. Na maior parte do tempo, eles ficavam presos, mas um ou 

outro escapava das gaiolas e ficava deambulando perto dos limites do sítio. 

Demorou para escolher um, eram todos tão lindos! Quando definiu qual seria, 

pegou uma pedra e a jogou. 

Logo, Rebeca aprendeu que quanto menores fossem os animais, menos 

pedaços asquerosos de coração ela teria de comer; assim foram gatos, 

coelhos, cães… Esperava, com ansiedade, que o dia de parir chegasse logo, 

para poder abandonar aquela dieta. Já estava com oito meses de gravidez 

quando coisas estranhas começaram a acontecer. 



Por volta das oito horas, era comum que o casal se recolhesse e Edgar ficasse 

da cozinha para o quintal, até dormir perto da macieira quando não estava 

muito frio. 

Ultimamente, porém, o cachorro latia durante muitas horas. Quando Rebeca 

saía até o quintal para ver o que estava acontecendo, não havia nada lá fora, 

apenas o cachorro rosnando e saltando como se estivesse acuando um inimigo 

invisível. Depois de uma semana, ela já estava exausta e decidiu recolher o 

cachorro no porão todas as noites. 

O tempo andava anormalmente frio. O vento gelado dava uma impressão de 

morte, sibilando entre os lençóis e os galhos da macieira como um uivo de 

desamparo e dor. Edgar não gostava mais de passear. Ficava vigiando a porta 

da casa e rosnando para o nada. 

Faltava ainda um coração antes do grande dia, mas Rebeca se sentia fraca e 

pesada demais para arrumar algum. Foi então que ela se lembrou do seu cão. 

  

000 

  

Depois que chegou à velha casa, descobriu porque estava ali. Mantinha uma 

certa distância para poder observar: o homem, a moça grávida e o cão 

amarelo. 

Sempre que os três saíam, ela entrava na casa. Mudava algumas coisas de 

lugar, levava às narinas geladas as roupas que estavam no cesto, sentia a 

vida. Desejava o quarto do bebê, uma mãe, fotos suas no álbum que folheava 

com seus dedinhos roxos. Saía antes que chegassem. Logo, estaria com eles 

para sempre… Para sempre. 

000 

  

Era a última sexta-feira daquele mês e Rebeca acordou extremamente 

cansada. 



Esperou o marido ir trabalhar e andou, com muita dificuldade, até a cozinha. 

Sabia o que precisava fazer. O cão estava lá fora, latindo e rosnando como 

sempre. Pegou a faca e se lamentou de não ter colocado uma corda para atá-

lo à coluna da varanda. 

Quando abriu a porta, não acreditou no que via. O cachorro latia cheio de ódio. 

Na sua frente, pálida como um cadáver, cabelos lisos e grandes olhos verdes, 

havia uma menina. 

E então a garota olhou para ela: 

— Você chamou por mim, e eu vim atender… 

Rebeca ficou tão apavorada que soltou a faca que havia trazido para sacrificar 

Edgar. Foi andando de costas até a cozinha, procurando o caderno de culinária 

para jogá-lo ao fogo. A menina a seguia, calmamente, sem que os próprios pés 

tocassem o chão. 

O fôlego da mulher faltava, as dores começaram a avisar que o momento havia 

chegado. Não havia mais escolha. Deitou-se sobre o chão frio e esperou que a 

natureza fizesse a sua parte. 

A menina chegava cada vez mais perto e já tocava sua mão com os dedinhos 

gelados. 

— Você está aqui para me matar? 

— Não… 

— Você veio pegar o meu bebê? 

— Eu não… Ele veio — respondeu a menina, apontando para o cão que, 

naquele momento, entrava pela porta. 

— Edgar… 



O cachorro estava três vezes maior que o tamanho original. As presas em sua 

boca haviam crescido. As garras das patas dianteiras arranhavam o piso da 

cozinha, causando um ruído desagradável e assustador. 

Rebeca olhava para a menina e o demônio a sua frente sem saber o que fazer. 

As dores aumentavam e era hora de trazer o bebê ao mundo. 

À medida em que a criança nascia, a imagem da menina ia se dissipando. 

Antes de perder os sentidos, Rebeca ainda teve tempo de perguntar. 

— Mas, afinal, quem é você? 

— Sou sua filha, mamãe. Você me chamou e eu vim. 

E então a menina sumiu. 

_____________ 

Carlos demorou além do normal naquela sexta. Um dos cadetes havia sido 

picado por uma aranha e, mesmo tendo sido levado para o hospital, em poucas 

horas estava morto, O corpo estava completamente inchado e a pele, 

arroxeada no local da ferida, criava pústulas e ameaçava rachar. Ninguém 

nunca tinha visto uma reação tão violenta ao veneno de aranha como aquela. 

Só depois de ter providenciado o transporte do corpo do garoto para o quartel, 

e terminado de escrever o relatório, foi que pegou o jipe oficial para voltar para 

casa. 

Andava muito preocupado com o estado mental da esposa, e tinha um grande 

receio que ela fizesse alguma loucura com ela própria ou com o filho. 

Os vizinhos haviam se queixado de ter visto Rebeca furtando seus animais, e 

só não fizeram nada porque ele pagava sempre pelos prejuízos. O que mais 

assustava Carlos, no entanto, era a insistência da esposa em afirmar que o 

cãozinho que ele havia trazido para ela ainda estava lá. Edgar havia morrido 

duas semanas depois que ele o havia trazido. Mas ela dizia que o pobre cão 

estava lá e não a deixava dormir, de tanto que latia. 



Já havia decidido que ia voltar com a esposa para a cidade e ia internar 

Rebeca. Não podia deixar o bebê nas suas mãos. 

Quando finalmente chegou em casa, tudo estava revirado. Havia uma mancha 

enorme de sangue no chão da cozinha e panelas caídas por todos os lados. 

Foi andando lentamente até o quarto. Rebeca estava lá, sentada na cadeira de 

balanço, amamentando um lindo bebê careca. 

Aliviado, Carlos pediu para pegar a criança. Era uma menina de sobrancelhas 

ruivas e grandes olhos verdes. Sobre a cômoda branca, onde estavam 

guardadas as roupinhas da filha, o velho caderno de receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VIDA SEM DORA 

 

A primeira mulher que amei na vida se chamava Dora. Era minha vizinha e 

melhor amiga. Fazíamos tudo juntos, estávamos sempre na casa um do outro, 

e tínhamos uma vida feliz e perfeita até que meu mundo se precipitou e a perdi 

para sempre. 

Era o início dos anos oitenta. Morávamos numa vila na área industrial da 

cidade. Não tínhamos dinheiro e o único menino que tinha um videogame Atari 

da turma era o filho do capataz da fábrica onde nossos pais trabalhavam, e 

assim mesmo, um equipamento de segunda mão, com o console lascado na 

borda. 



A vida era simples e pequena, como se morássemos em um planeta reduzido, 

um micro mundo onde todos os habitantes se conheciam. Não pensávamos em 

escapar de nossa rotina, a vida daquele jeito nos bastava, era uma espécie de 

Éden suburbano. Essa aparente calma fazia com que nossos pais fossem 

muito permissivos, quase negligentes e nos deixassem por nossas contas, 

brincando pelas ruas até escurecer. 

Meu pai havia sido demitido há alguns meses. Quando não estava fazendo 

algum de seus bicos, ficava em casa conosco, vestido de calça de pijama e 

camiseta, bebendo cervejas na varanda enquanto mamãe ia ao trabalho numa 

loja de doces. 

Por volta da metade daquele ano, a nossa paz foi sacudida por profundos 

abalos. Crianças que moravam pelas vizinhanças começaram a desaparecer. 

Sempre meninas entre dez e doze anos. A primeira delas estudava na minha 

sala. 

Amanda Rodrigues era uma garota mirrada e sem atrativos. Não era nossa 

amiga porque sentava nas cadeiras da frente com a turma dos mais 

adiantados. Morava na parte rica do bairro e nunca voltava a pé para casa.  Em 

condições normais, Amanda jamais teria aquele destino, mas o azar promove 

seus desvios e joga as pessoas em caminhos que não trilhariam. Um dia o pai 

teve que ficar além do horário normal em seu emprego e ligou para a escola 

avisando que a filha voltasse com alguma coleguinha. A menina avisou que iria 

andando sozinha para casa e nunca mais foi vista. 

Depois foi a vez de Raquel, que desapareceu voltando da mercearia, num 

sábado à tarde. Dois dias adiante, foi Suzana, quando pendurava as roupas no 

varal. Ao longo daquele mês, perdemos Elisabeth,  Janaína, Maria, Helena, 

Adriana… Todas elas sem qualquer pista ou explicação. 

O sumiço de pessoas conhecidas fez nossos pais acordarem da ilusão de 

segurança em que supunham viver. A escola baixou as portas e já não 

podíamos sair de nossas casas a não ser acompanhados dos adultos. As 

brincadeiras deveriam se limitar aos muros da vila onde morávamos. 



Vivíamos entediados e nosso humor piorava a cada dia de confinamento. As 

opções eram poucas e, de certa forma, nossas brincadeiras foram ficando mais 

agressivas. 

Dora reclamava. Dizia que eu estava diferente, muitas vezes se aborrecia 

conosco e ia para sua casa, ajudar a mãe. Mas sempre fazia as pazes. 

As coisas estavam sob um certo controle até o dia em que fomos longe 

demais. O dia em que resolvemos dar uma lição em um vizinho nosso. 

Aristides era um motorista aposentado, um homem azedo e fofoqueiro, que 

morava na última casa da vila, perto de um matagal que pertencia ao imóvel 

onde deveria haver um espaço de convivência, projeto sempre deixado para 

depois. Seu Aristides odiava crianças e barulho. Então, para que ficássemos 

sempre longe da casa dele, passava os dias nos observando de sua cadeira de 

balanço na varanda, para depois contar as travessuras aos nossos pais. O que 

mais nos irritava, no entanto, era o homem agir como se o terreno lhe 

pertencesse, e o fato de ele manter seu cachorro numa corda longa, para que 

pudesse correr atrás de nós, caso cruzássemos a frente de sua casa. 

Numa daquelas tediosas tardes, e sem ter coisa melhor a fazer, um dos 

garotos propôs uma vingança contra o velho. Jogaríamos porções de carne 

com laxante para o cão, e ficaríamos sentados no muro assistindo o cachorro 

adubar o canteiro bem cuidado do velho o dia inteiro. 

Dora foi contra, pediu que eu não participasse. E para falar a verdade, eu nem 

estava com muita vontade, mas acabei participando para não pegar mal com a 

turma. Pegamos um saco pequeno com carne moída e levamos para a minha 

casa. Fizemos a mistura e coloquei na geladeira por algum tempo. Depois, na 

hora em que o velho foi para o banheiro, pegamos em minha casa e demos 

para o cachorro. 

Era para ser uma brincadeira inocente. Mas algo deu errado. 



Jogamos a bola de carne batizada e o cachorro a comeu. Mas ele logo estava 

ganindo e sua boca começou a sangrar. Assistimos, com uma mistura de 

remorso e aflição, o cão espumar e vomitar a carne moída misturada com seu 

sangue e pedaços de estômago. Era para ter apenas laxante, mas ali havia 

cacos de vidro e veneno.  Ficamos olhando aquela cena horrível sem ter 

coragem de fazer qualquer coisa, nos perguntando quem teria feito aquela 

maldade. O pobre Plínio nos olhava e latia, debilmente, esperando que 

fizéssemos alguma coisa para salvá-lo. 

O velho Aristides, é claro, ao sair pela porta da cozinha e nos ver enfileirados 

como corvos, todos pousados no muro, olhando o seu cachorro agonizar, 

deduziu tudo e ficou nos xingando e jurando vingança. Era tarde demais. 

Mesmo que levássemos Plínio ao veterinário ele não sobreviveria. 

Quando Dora chegou o cachorro ainda estrebuchava. Os olhos já estavam 

baços e a língua esverdeada pendia para fora da boca. O dono, de joelhos, 

tentava manter a cabeça do cão em seu colo, já sem esperanças de salvá-lo, 

chorando e praguejando contra nós. 

Dora não falou nada, mas seu olhar de reprovação dispensava qualquer 

comentário. 

Pedi que minha mãe trouxesse um colar para ela. Ia dá-lo  para selarmos a 

paz. Deixei o pacote com a sua mãe. Dora estava lá, mas não respondeu nada. 

Não agradeceu ou o colocou no pescoço. Era um colar prateado com um 

pingente de unicórnio. Todos os dias eu conferia se estava usando. 

Por termos matado o cachorro do Seu Aristides, ficamos todos sem poder sair 

para brincar, nem mesmo dentro dos limites da vila. Alguns meninos me 

culpavam porque a carne ficou um tempo na minha geladeira. Passamos a 

trocar acusações e desconfiávamos uns dos outros. Estávamos no auge da 

nossa tolerância, quando anunciaram que o assassino das meninas havia sido 

preso. Um mendigo que andava pelo centro com a mochila da primeira menina 

foi levado à delegacia e depois de algumas horas sendo interrogado, confessou 

tudo. 



Liberdade. Nossos pais ficaram tão felizes que se esqueceram do castigo. A 

escola reabriu e, aos poucos pudemos brincar na rua. Dora, no entanto, ainda 

não me perdoara. Não queria mais andar com a gente. Não respondia quando 

chamávamos e quando íamos ou voltávamos da escola, ficava numa distância 

em que podíamos vê-la, mas não conversar com ela. 

Geralmente íamos atrás, observando Dora caminhar. Mas naquele dia ela não 

apareceu no portão. Ainda a vi pelo pátio, porém os meninos me chamavam e 

eu fui. 

Ia feliz por ter percebido que ela estava usando o colar que eu havia dado. 

Naquela tarde iria novamente a sua casa, para fazermos as pazes. Também 

havia decidido pedi-la em namoro. Nos meus planos, tudo daria certo. 

Dora não chegou a sua casa no fim da manhã. A tarde ia passando e as 

pessoas começaram a procurar por ela em todos os lugares. Chamaram a 

polícia, usaram cachorros, mas nada. 

Demorei a dormir, e quando consegui tive pesadelos. Sonhei com Dora 

correndo e sendo perseguida por um carro. Então era alcançada e jogada na 

parte de trás do veículo. Enquanto o carro se afastava eu via o seu rosto cheio 

de dor olhando para mim, mas os seus olhos se transformavam nos olhos do 

cão do seu Aristides. 

A culpa me consumia. Pensava em todo o encadeamento de fatos que levou 

ao desaparecimento dela, e em como bastava que um dos elos desta corrente 

de tragédias não tivesse ocorrido, para que ela ainda estivesse entre nós. 

Não tendo como velar o corpo de minha amada, ia todos os dias ao pequeno 

cemitério que ficava perto de nossa casa e colocava flores na cova vazia onde 

o prefeito havia erguido um túmulo homenageando todas as meninas. 

Meus olhos se enchiam de lágrimas e eu colocava uma flor solitária como um 

tributo aos sonhos perdidos. Fiz isso por meses, até que a lembrança daqueles 

dias negros foi se esmaecendo nos meus pensamentos. 



Dora não foi encontrada, nem as outras meninas sequestradas. 

O tempo passou e meus pais se separaram. Fui morar com minha mãe na 

capital e papai continuou morando na mesma vila. Sempre bebendo suas 

cervejas e fazendo bicos. 

Passei muitos anos sem voltar para aquela cidade. Um dia recebi uma ligação. 

Meu pai havia tido um ataque do coração e não havia nenhum parente para 

ficar com ele. Pedi licença no trabalho e fui para lá. 

Passamos os primeiros quinze dias no hospital. Quando ele teve alta, resolvi 

ficar mais uma semana com ele até encontrar uma enfermeira. 

Uma tarde, papai me pediu que pegasse alguns documentos em caixas velhas 

que ficavam na parte alta do armário. Quando fui pegar a caixa que ele pedira, 

veio outra junto com ela, deslizando para o chão e espalhando todo o seu 

conteúdo. Abaixei-me para colocar as coisas de volta, e foi quando percebi um 

objeto brilhando entre os papéis. Era uma joia. Um colar  prateado, com um 

lindo pingente… de unicórnio. Sentei no chão e fui abrindo vários envelopes 

que estavam guardados lá. Havia de tudo. Fotos de meninas nuas e 

amarradas, anéis, brincos, calcinhas. 

Olhei para cima e lá estava papai. Os passos ainda vacilantes, a mão trêmula e 

fraca segurando um revólver. O silencio foi, afinal, cortado pelo estampido de 

um tiro. Quando a polícia chegou ainda saía fumaça pelo cano da arma. 

Papai foi enterrado sem honras ou luto, enquanto o seu corpo baixava eu 

colocava uma flor na sepultura de Dora. 

 

 

 

 



ALTER EGO 

 

Cheguei caminhando à minha casa. Acabara de levar uma forte pancada na 

cabeça e estava zonzo, mas exatamente por causa da pancada, não conseguia 

lembrar de como aquilo havia acontecido. Aliás, lembrava muito pouco sobre 

qualquer coisa, mas tinha certeza de que morava ali, não apenas porque havia 

reconhecido aquela fachada, mas também porque quando enfiei a mão no 

bolso da calça encontrei um chaveiro azul com uma única chave na argola que 

cabia perfeitamente na fechadura da porta da frente. 

Fui até a cozinha, mas não peguei nada para comer ou beber. Saí sem sequer 

tomar um analgésico, apenas subi até o meu quarto. Havia, na parte superior 

do sobrado, dois outros cômodos, mas eu sabia exatamente em qual deveria 



entrar. Deitei-me na cama sem trocar de roupa, me cobrir ou usar qualquer um 

dos três travesseiros que estavam na cabeceira. Estava cansado, e a cabeça 

doía logo acima da testa. Passei a mão sobre o cabelo e percebi que não tinha 

sangue ou inchaço, apenas uma ligeira depressão no local da dor.  Não 

conseguia fechar os olhos. O quarto continuou com a luz apagada, iluminado 

apenas pelos relâmpagos que criavam curiosos gráficos no céu. Achei 

engraçado não conseguir me lembrar se sentia ou não medo de tempestade, 

mas resolvi fechar a janela mesmo assim. 

A moldura velha e inchada emperrava o vidro, e eu levei algum tempo para 

fazer a lâmina deslizar pelos caixilhos. O vento fustigava-me a longa franja 

fazendo-a bater contra meus olhos. De repente um raio caiu tão próximo à casa 

que iluminou o quarto e a praia inteira lá fora. Foi neste breve momento que vi, 

logo abaixo da muralha de pedra, alguma coisa se movendo de forma rápida e 

resoluta.  Alguma coisa vinha em direção a mim. 

Enquanto afastava os cabelos do meu rosto para ver melhor, a coisa 

desapareceu pelas sombras do caminho. A noite opressiva que eu vivia ficava 

ainda mais sinistra pelo fato de não conseguir montar o quebra-cabeça dos 

meus pensamentos. Afinal, quem eu era? A memória tentava se reorganizar e 

as lembranças apareciam como flashes de luz entre apagões de esquecimento. 

Via rostos, ouvia risadas e gritos, mas não reconhecia as pessoas. De longe o 

som das ondas explodindo no largo rochedo que cobria uma grande extensão 

da costa se evolava como uma ameaça insondável a espreitar minha alma. 

Fechei os olhos. Imagens desordenadas tentavam recompor um quebra-

cabeça de rostos e lugares desconhecidos. Uma sucessão de pessoas sem 

conexão aparente entre si aparecia em meus pensamentos. Quem eram elas? 

Desliguei-me por um instante apenas, e sonhei comigo mesmo no alto de um 

despenhadeiro sobre o mar. Lá embaixo apenas a frágil espuma branca se 

desfazendo em sua inglória luta contra agudos rochedos. O resto era o negror 

angustiante do oceano sob um céu sem lua. 



Levantei-me novamente sem saber ao certo o que queria fazer, não encontrava 

posição na cama. Andei pelo corredor e vi as fotos de uma família espalhadas 

pela parede. Não reconhecia aquelas pessoas, seriam aqueles os donos 

anteriores? Desci a escada.  Uma planta batia seus galhos mais finos na porta 

de madeira.  Já ia abrir a porta para resolver este problema quando vi um vulto 

passar pelas venezianas da janela. Recuei alguns passos com pavor. Ouvi 

uma forte pancada na porta, seguida de outras pancadas menores. Procurei ao 

redor por alguma arma e resolvi pegar o atiçador que encontrei na lareira 

apagada de frente para o sofá. 

A coisa lá fora gritava, mas o barulho da tempestade me impedia de distinguir o 

que era dito. 

Depois de uns instantes tudo silenciou. Deixei o atiçador na lareira novamente 

e voltei para o quarto. Decerto a coisa lá fora havia desistido. Verifiquei portas 

e janelas, tomei um banho, coloquei o pijama que encontrei na gaveta da 

cômoda. Fechei os olhos e deslizei devagar para uma repousante 

inconsciência. Acordei não sei quanto tempo depois com uma coisa dura 

cutucando minha perna. Abri os olhos assustado e não pude acreditar no que 

via, a coisa lá de fora havia entrado e estava de  frente para mim, em pé, bem 

próximo da minha cama  e estava segurando o mesmo atiçador de lareira com 

o qual eu  pretendia matá-lo, pelo menos foi o que imaginei, pois a escuridão 

só me permitia ver um vulto alto segurando um objeto fino e longo. Ficamos 

nos encarando por alguns segundos infinitos. 

— Saia da minha casa! 

Falou isso e partiu para cima de mim com a peça de ferro. Fui mais rápido e 

me desviei. Ele acabou por perder o equilíbrio e caiu na cama ao meu lado. 

Aproveitei a oportunidade, levantei e desci a escada correndo. Tentei abrir a 

porta de saída, mas justo naquele momento não consegui encontrar a 

chave.  Vi que a porta não havia sido forçada e nem havia qualquer janela 

quebrada. 



Fiquei me esgueirando pelas sombras da casa enquanto procurava as facas da 

cozinha sem acender a luz. A primeira coisa que encontrei foi um cutelo. 

Serviria. Senti um arrepio em minhas costas. O maldito tinha descido a escada 

em silêncio. Virei-me no momento em que ele desferiu um golpe no meu 

ombro, ainda consegui atingi-lo no abdômen. A dor me fez perder os sentidos. 

Quando acordei ele estava lá deitado. Levantei sentindo uma forte tontura. Fui 

andando com dificuldade até o interruptor. Acendi a luz e o que vi me deixou 

estupefato. O homem era idêntico a mim. Mesmo rosto, mesma altura, e até a 

roupa era igual àquela com a qual eu havia chegado. Achei que estava louco, 

mas o cadáver ensanguentado ali no chão era o que de havia de mais concreto 

em minha mente sem lembranças. 

Peguei uma lanterna e fui para o pátio à procura de algum lugar conveniente 

para enterrar o corpo. Encontrei uma faixa suficientemente larga e comprida 

para fazer um buraco onde coubesse o morto. Cavei a terra solta da praia com 

facilidade. Coloquei o corpo em um lençol e o arrastei até o local. Olhei para 

aquele rosto que, mesmo sob o véu da morte, ainda parecia demais com o meu 

para que eu lhe fosse indiferente, e depois o coloquei lá e cobri. Então pude 

dormir com relativa tranquilidade. 

Tive sonhos perturbadores naquela noite. Outra vez via vários rostos sem 

conseguir reconhecer qualquer um deles. No meio da multidão que me cercava 

eu via não o meu próprio rosto, mas o daquele rapaz idêntico a mim. Ele 

caminhava ao meu encontro, sorrindo, mas de seu ventre aberto eu conseguia 

ver as vísceras mal sustentadas pelo que restava de músculos e pele. Suas 

vísceras expostas querendo sair. 

Acordei sobressaltado com as batidas na porta. Pensei imediatamente que 

teria sido descoberto. Fui até a janela do meu quarto e avistei uma linda jovem 

aguardando do lado de fora. 

Gritei que já ia descer e ela me deu um aceno de lá de baixo. Ajeitei meu rosto 

rapidamente e vesti uma roupa leve. Cobri o ombro machucado e fui ao seu 



encontro. Assim que abri a porta ela rodeou meu pescoço com seus delicados 

braços e sussurrou em meu ouvido: 

— Bom dia, Daniel. Você sumiu ontem, o que aconteceu? – Falou isso e em 

seguida deu-me um beijo leve nos lábios. Confesso que fiquei confuso, mas 

não achei nada desagradável. Deixei-a à vontade para continuar me beijando. 

Entramos na casa e preparamos junto o café. Seu nome era Adelaide e como 

ela mesma havia afirmado, o meu era Daniel. Quando ela saiu, corri para 

procurar os documentos do rapaz que supostamente era o seu verdadeiro 

namorado. Felizmente a carteira dele estava jogada no sofá; Como não 

conseguia me lembrar de quem eu mesmo era, achei conveniente assumir tudo 

que o finado deixara: a sua vida e o seu amor. 

Apesar dos recorrentes pesadelos com todos aqueles rostos vindo ao meu 

encalço, o tempo passou tranquilo depois do incidente com meu duplo. Aos 

poucos fui aprendendo tudo sobre a vida de Daniel, de quem eu seria, 

provavelmente, irmão gêmeo. Adelaide vinha sempre, e víamos juntos os 

álbuns com as fotografias que seriam da minha família ou da dele. Descobri 

que tinha outras casas além daquela e que vivia da renda dos aluguéis. 

Depois de um tempo eu e Adelaide casamos e ela veio morar comigo. A vida 

seria perfeita e tudo estaria em paz se eu não tivesse ficado doente. A coisa 

toda começou enquanto eu fatiava o pão para fazer torradas. A faca resvalou e 

fez um corte superficial em meu dedo. No início saiu um pouco de sangue, 

mas, em seguida, percebi que uma substância negra e viscosa começava a 

escorrer do dedo ferido. Limpei tudo rapidamente e coloquei ataduras 

apertadas para que Adelaide não percebesse. À noite, antes do dormir, fui 

tomar meu banho, mas primeiro resolvi esvaziar a bexiga. Para a minha 

surpresa a urina foi se tornando escura e volumosa a ponto parecer um poço 

de piche brilhante no vaso sanitário. 

- - - -  



A visão daquele líquido nojento flutuando sobre a água do sanitário me causou 

um asco imediato, e uma preocupação que, em pouco tempo ocuparia de 

forma constante os meus pensamentos. 

Saí do banheiro angustiado, e pensando se seria prudente procurar um 

médico. Considerei os problemas que surgiriam desta revelação e achei melhor 

aguardar os desdobramentos vindouros. Deitei-me, mas não conseguia dormir. 

Fiquei um tempo olhando para o teto, até que o cansaço me venceu. 

Assim que acordei, no dia seguinte, fui direto para o banheiro para observar a 

cor da minha urina. Estava amarela e completamente normal e pensei que o 

problema do dia anterior se havia resolvido sem maiores percalços. 

Fiquei tão feliz que resolvi sair para passear na praia com Adelaide. 

Preparamos alguns sanduíches leves, levamos champanhe e duas taças. 

Sentamo-nos próximos à parede de rochas, observando o respingo da espuma 

que as ondas lançavam. Era um lugar muito bonito. Bebíamos e brindávamos à 

nossa felicidade quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair 

molhando o que sobrara da comida. Juntávamos tudo, para embrulhar na 

toalha quando um pequeno cachorro se aproximou de nós. Não havíamos 

percebido a sua aproximação, talvez porque fosse amarelo, no tom exato da 

cor da areia.   

Saímos levando as coisas e ele nos acompanhou. Chovia bastante quando 

chegamos à casa. A tempestade se aproximava e o céu rapidamente ficava 

escuro. O vento batia as portinholas das janelas laterais e seu silvo me dava a 

impressão de ouvir o gemido dos amaldiçoados. Entramos, mas o pequeno cão 

permaneceu um pouco além das tábuas da varanda, olhando para a porta. 

Como se esperasse um convite. 

Era uma figura tão vulnerável diante daquele enorme mundo escuro, que foi 

impossível para mim deixá-lo ali fora.  Adelaide fez uma sopa para todos nós. 

O cãozinho acomodou-se no tapete da sala e logo dormia enrolado e satisfeito. 

– Vamos ficar com ele? 



– Vamos sim, respondeu Adelaide, passando os dedos na cabeça do bicho. – 

Vai se chamar Tito. 

Choveu durante toda a semana e só saíamos quando era mesmo 

imprescindível. Tito ficava olhando para fora pelo vidro da janela e não se 

interessava por ir vadiar pelo pátio, ou pela praia. Talvez pensasse que o seu 

ingresso em nossa família fosse algo ainda provisório, e que se saísse da casa 

não permitiríamos que lá entrasse novamente. Era um cachorro carinhoso e 

obediente. 

No dia em que estiou, saímos os três felizes com aquele sol brilhando e 

colorindo tudo com a sua luz sagrada. Adelaide aproveitou aquela manhã 

radiante para ir ao mercado comprar algumas coisas para casa. Deixei a porta 

aberta enquanto abria correspondências no escritório e verificava cartas de 

cobranças e depósitos dos inquilinos. 

Ouvi latidos cada vez mais altos lá fora e saí para verificar se alguém havia 

chegado e por isso Tito estivesse agitado. Assim que abri a porta vi, 

horrorizado, o meu cachorro cavando com empenho a areia no exato local 

onde eu havia enterrado aquele homem igual a mim. A raiva que senti na hora 

me provocou uma forte vertigem e minha vista escureceu. Não me lembro do 

que fiz neste espaço de tempo mas quando minha consciência retornou eu 

estava ajoelhado no chão ao lado de vários equipamentos e materiais de 

construção, passando uma última mão de cimento no local onde havia 

enterrado o morto.   

Adelaide já chegou perguntando o que estava acontecendo. Sorri para ela e 

falei que aquele piso era para colocar a casinha de Tito em cima. 

— Mas ele não tem casinha. 

— Vamos comprar uma para ele. 

— E por que exatamente aqui? Com tanto lugar já coberto de concreto, porque 

neste pedaço do terreno com areia? 



— Notei que ele gostava de ficar deitado aqui. 

— Sério? Nunca percebi isso. Onde ele está? 

— Está por aí pela praia. Saiu correndo para o lado das pedras, logo voltará.     

Terminei a pequena obra duvidando muito que Tito fosse reaparecer, 

Depois  subi para o banheiro e só então retirei a blusa de manga comprida que 

estava vestindo. Para minha surpresa havia uma larga ferida por onde minava 

aquele odioso líquido negro. Talvez Tito tivesse mordido quando eu o agarrei. 

Pequenos flashes de luta voltavam para minha memória. Não podia deixar que 

ele continuasse cavando. Depois me vi nas pedras gigantes da praia, e o mar 

ameaçador lá embaixo, mas não era Tito que eu segurava. Era a mim mesmo. 

Os dias passavam e Tito não voltava. Ainda assim comprei a casinha na 

cidade, e até coloquei uma plaquinha com o nome dele. Estávamos, eu e 

Adelaide sempre andando pela beira perto da muralha de pedra à procura dele. 

Eu realmente torcia para que ele estivesse ainda vivo, que tivesse apenas 

fugido de mim. Depois de um tempo, porém, comecei a sentir uma dor nas 

minhas pernas, e Adelaide ia sozinha. 

O tempo agora trabalhava contra mim. Primeiro aquele líquido escuro que saía 

do meu corpo, depois as articulações falhando, e aí meu cabelo começou a 

cair. Para que Adelaide não percebesse, passei a usar chapéus, bonés, gorros 

e sempre apagava a luz antes de dormirmos. Mas ela acabou passando a mão 

na minha cabeça no escuro e percebeu o quanto os fios haviam rareado sobre 

o crânio. Adelaide insistia em irmos ao médico, mas eu me negava e dizia que 

era normal para os homens, a calvície. 

Ela aceitava, mas nós dois sabíamos que eu era jovem demais para isso. A 

degeneração do meu corpo seguia implacável. Com a desculpa de sentir dores 

nas pernas eu saía cada vez menos de casa. Ao longo dos dias a carne perdia 

firmeza, os dentes amoleciam, e pequenas manchas apareciam sem que eu 

tivesse levado pancada alguma. Com o tempo as manchas intumesciam ao 



ponto da pele se romper e formar pequenas chagas sempre úmidas que se 

colavam no tecido da roupa que eu usava. 

Vendo aquilo, minha esposa se apavorava e sem me avisar trouxe com ela um 

médico da cidade. Foi a primeira vez que brigamos seriamente. Estava saindo 

do banho com um dos muitos pijamas que agora usava o dia inteiro, quando o 

homem chegou. A primeira reação foi me trancar no quarto e esperar que o 

estranho fosse embora. Mas logo eles estavam batendo na minha porta e me 

mandando abrir. 

Não abri e tive a minha primeira briga séria com Adelaide. Para evitar outras 

surpresas iguais àquela, mudei-me para outro quarto no qual ficava a maior 

parte do tempo trancado, com pacotes de biscoito e garrafas de água. No início 

ela ainda insistia, mas acabou se cansando e fazendo tudo em casa sem a 

minha ajuda. A solidão a fazia ficar mais tempo fora, com a própria família, com 

amigos.  

Peguei o hábito de espiá-la pela janela. Não me interessava o que ela fazia em 

casa. Mas sempre que saía ficava imaginando para onde ia e com quem 

conversava. Minha pele ficava cada vez mais esticada o que favorecia o 

rompimento de novas feridas. Meu corpo fedia. Mesmo tomando muitos 

banhos, o cheiro vinha de dentro, vinha da pasta preta que saía pelos poros, 

pelas chagas, que saía de mim cada vez que usava o banheiro. Estava me 

desfazendo em caldo escuro e ódio. 

Numa destas vezes, vi um carro chegando lá embaixo. Era o carro preto e 

elegante de um vizinho nosso. O homem era um policial ainda jovem que havia 

ficado viúvo. Vi quando Adelaide saiu do carro e sorriu para o rapaz, 

despedindo-se demoradamente. Até aquele momento eu estava vivendo todo o 

processo de transformação com desespero e dor, isso é certo, mas todo o 

resto continuava ali, passando alguma segurança para mim, eu ainda 

acreditava que todo aquele pesadelo poderia ser revertido e eu voltaria a ser 

feliz com aminha esposa e o Tito. Ver o sorriso de Adelaide para outro homem 



foi como derrubar o castelo de cartas que eu mantinha a custo diante da 

realidade tempestuosa que eu insistia em não enxergar.  

A ameaça estava ali, na minha frente, surrupiando a chance de retomar minha 

vida. Passei o resto do dia pensando. Enquanto ouvia Adelaide cantarolar pela 

casa, feliz como não a via há muito tempo. Era preciso eliminar o concorrente. 

Não sabia ainda como, mas daria um jeito. 

Aguardei um dia em que Adelaide passaria o dia inteiro fora. Não foi surpresa 

vê-la saindo com o vizinho, sabe-se lá para onde. Esperei alguns minutos e 

tomei um banho demorado, vestindo uma roupa de sair, para variar. Peguei 

ainda um velho sobretudo, calcei meus sapatos e parti para a casa de Roberto. 

Não era longe. 

Ao chegar lá, entrei pela porta que ele costumava deixar só encostada. 

Morávamos todos em um lugar muito calmo. Revistei tudo tendo o cuidado de 

colocar cada coisa no lugar antes. Não havia nenhum vestígio da passagem de 

Adelaide naquela casa. Talvez eles não estivessem tendo nada mesmo. A 

surpresa que tive foi quando abri a porta novamente para sair, e dei de cara 

com meu vizinho que havia acabado de estacionar. Ao lado dele, o 

inimaginável. Encontrei Tito balançando o rabo e querendo pular em mim todo 

feliz. 

Nem tive tempo de abrir minha boca, e ele já foi gritando comigo. 

— Saia da minha casa! O que veio fazer aqui? 

— Solte o meu cachorro! 

— Para você bater nele de novo? Não! Vá embora! 

— Eu não bati no cachorro, que história é essa? 

Foi então que ele sacou o celular do bolso da calça e me mostrou imagens que 

me deixaram perplexo. 



- - - -  

Não havia apenas um vídeo, mas vários. O primeiro deles era com o Tito.  Eu 

saindo de casa e indo até onde o cachorro cavava um buraco na cova. Vi 

quando coloquei ambas as mãos na cabeça e logo depois quando peguei a 

vassoura para espantá-lo para longe do local. Depois quando segui para o 

depósito de material de construção, e voltei sozinho com um carrinho de mão. 

No vídeo deu para ouvir um ganido de Tito. Então eu sumi do foco da câmera e 

em seguida, apareceu Tito correndo em direção à praia e ganindo. Então eu 

havia batido nele? 

Em um momento da fita também aparecia um vulto passando pelo outro lado 

da casa. Não me liguei neste detalhe na hora, só depois que pedi para que ele 

passasse todo o material para mim, é que fui tentar descobrir aquela outra 

pessoa. 

  

Voltei para casa sem o Tito, embora ele tenha feito um esforço enorme para 

me acompanhar. Perguntei a Roberto, porque ele estava filmando a minha 

casa e ele me explicou que estavam acontecendo furtos nas casas fechadas e 

ele havia instalado câmeras em lugares estratégicos para ver se pegava o 

ladrão. 

  

Antes de ir para casa decidi passar na quitanda que ficava em um pequeno 

centro comercial e comprar algumas frutas, aquela dieta de biscoito e água 

estava piorando meu estado de saúde. Levei minha comida e coloquei toda 

num pequeno frigobar que havia no quarto que eu passara a usar. Resolvi sair 

todos os dias para poder pegar sol e visitar o Tito. 

Vi as primeiras filmagens, felizmente haviam sido feitas depois que o homem 

igual a mim apareceu, o meu vizinho policial ainda não havia instalado as 

câmeras na época em que o havia matado. Eram filmes muito entediantes, a 

maior parte de paisagens paradas. Então voltei para o dia em que o Tito foi 

agredido. O vulto estava lá. Passava rapidamente para os fundos da casa. 

Mandei o vídeo para um programa que reduzia a velocidade. Vendo a filmagem 



pausadamente, percebi que quem passara pelo outro lado da casa havia sido 

Adelaide. Não compreendi nada. Como assim? Pelas minhas contas ela só 

havia chegado quando eu já estava colocando cimento onde seria a base para 

a casinha de Tito. 

Achei aquilo muito estranho. Adelaide sempre fora uma esposa carinhosa e até 

havia chamado um médico para me ver em casa.  Mas vê-la chegando em 

casa e usando o caminho que nunca usávamos foi bem estranho, ainda mais 

porque ela fingiu ter chegado depois. Aquilo ligou um alerta no meu cérebro. 

Fui até o quarto dela, mexi nas coisas, abri as gavetas. Encontrei um rabisco 

com o nome: Moacir Pimenta, e o número do hospital. Liguei para lá, marquei 

uma consulta. Resolvi não falar nada para ela. 

No dia seguinte eu esperei que ela saísse e chamei um táxi para me levar no 

hospital da vila. No balcão, perguntei onde era o consultório do Dr. Moacir 

Pimenta. Fui até o consultório 2 B, onde um senhor grisalho já me esperava e 

me mandou sentar na cadeira para contar o que estava acontecendo. Fiquei ali 

em pé olhando para o médico e achando que havia ficado louco, pois o Dr. 

Moacir Pimenta que havia estado em minha casa, era pelo menos uns vinte 

anos mais jovem do que aquele homem.  

Como já estava lá resolvi me consultar e descobrir o que estava acontecendo 

comigo, afinal. Foram colhidas amostras de tudo, o médico fez milhares de 

perguntas e me disse para voltar dali a cinco dias para buscar os resultados e 

falar com ele. Fui embora pensativo, sem entender o que acontecia. Fiquei o 

dia quase todo no quarto, comendo os alimentos que havia comprado. Adelaide 

subiu algumas vezes com uma bandeja. Aceitei, mas não comi. Estava 

desconfiando dela. Jogava no lixo e esperava que ela saísse para colocar no 

coletor lá embaixo. 

Notei que as caminhadas e a nova alimentação faziam que eu tivesse menos 

enjoos, me sentisse melhor. Afinal o dia de receber os exames chegou. 

  

— O senhor mora sozinho, senhor Daniel? 



— Moro com a minha esposa. 

— Tem cozinheira? Mesmo eventual. Ou jardineiro? Alguém mais frequenta a 

sua casa? 

— Não. Somos só eu e Adelaide mesmo. Por quê? 

— Por gentileza, leia este papel. 

Empalideci ao ver o que estava escrito. O médico ainda me informou que 

relataria tudo à polícia e que eu precisava ficar internado lá para fazer um 

tratamento. Concordei. 

Fiquei calado por um tempo. Desolado. Sem ação. As palavras terríveis 

conspurcando a brancura do papel ficavam se repetindo na minha cabeça 

enquanto eu tentava fazer conexões delas com aquilo que eu acreditava ser 

realidade. 

Pensei na cova com um cadáver dentro e temi que a polícia a descobrisse, 

mas não havia mais nada a ser feito, apenas tentar sobreviver. 

Durante os quinze dias que passei no hospital não tive notícias de Adelaide. 

Nenhuma visita ou telefonema, nada. Roberto veio me visitar e falou que ela 

não fora mais vista. O tempo se desenrolava lento e enfadonho. Usei aquela 

pausa para assistir cada um dos pequenos filmes gravados pelo policial. A 

maioria mostrava apenas a praia, a casa, nosso cachorro. Nada que chamasse 

a atenção. Em um deles, todavia, vi Adelaide cavando exatamente no local 

onde havia o corpo e jogando lá dentro   algo que não dava para distinguir o 

que era. 

Quando voltei à minha casa descobri duas coisas, Adelaide havia ido embora 

levando tudo o que era dela, e minha conta conjunta estava com menos da 

metade do dinheiro. Ninguém precisava me dizer que ela havia arrastado o que 

conseguira, mentindo para o gerente do banco. 



Minha memória estava prejudicada para sempre. Precisava descobrir o que 

estava acontecendo de verdade. Saí procurando em cada pedaço da casa 

tentando achar algo que me desse uma luz. Procurei pela casa toda, inclusive 

pelos cômodos que não usávamos. Olhando debaixo de uma das camas 

percebi um volume com um símbolo de agulha e linha na tampa. Trouxe para 

cima da cama e abri.  Como era de se esperar, havia uma divisória com 

tesouras, linhas, e outros apetrechos de costura. Mexi naqueles objetos com o 

carinho de quem tenta se lembrar da mãe que um dia havia sido tudo para 

mim. Foi quando ouvi um barulho lá embaixo e me levantei de uma vez, 

deixando a caixa cair. Fui até a janela, mas não era nada. Talvez alguma janela 

batendo, depois iria lá verificar. 

Peguei a caixa no chão e notei que havia quebrado a estrutura interna. Virei a 

caixa na cama e fui pegar uma cola de madeira, quando fui passar a cola notei 

um fundo falso embaixo da divisória. Um fundo falso com fotos. 

Tinha várias fotos de família iguais a muitas que havia visto. Dentre elas um 

maço de fotos dentro de um saquinho de pano amarrado com um laço azul. 

Tirei os retratos com cuidado. Eram fotografias minhas junto com uma moça 

morena de grandes olhos cor de mel, um rosto lindo que eu não lembrava que 

já havia visto. Atrás de uma delas, uma dedicatória: 

Ao meu noivo, como todo o amor.  

Adelaide. 

Aquela não era Adelaide, definitivamente. Ou, por outro lado, aquela era 

Adelaide e eu não sabia o nome da moça com quem me casei. De repente a 

vida era uma surpresa atrás da outra, e nenhum sentido para mim. 

Onde a moça da foto estaria? Fiquei angustiado. Perdera todo um passado 

emocional e havia caído nas mãos de uma estranha que talvez estivesse 

tentando me matar. 



A falsa Adelaide havia ido embora, mas quem me garantia de que não iria 

voltar para terminar o que começou? Era urgente comunicar o seu 

desaparecimento e ir embora dali. Passei uma procuração para uma firma que 

cuidaria do meu patrimônio e fiz uma nova conta bancária para receber o 

dinheiro das rendas sem acesso para minha esposa. 

Antes de partir, li novamente o papel com o diagnóstico: 

— Traços de Trióxido de Arsênio, e mescalina oriunda do extrato de lírio 

branco na urina e em amostra dos tecidos dos rins e fígado. 

Veneno e alucinógenos! Fui até o local onde estava a cova do outro eu, mas, 

felizmente, não havia nada ali enterrado além de sacos com lixo apodrecido. 

Nunca saberia se tudo aquilo havia acontecido de fato, mas me aliviava saber 

que, aparentemente, não havia matado ninguém. 

Aquela escuridão em que se transformaram minhas lembranças me 

angustiavam. Fiquei imaginando há quanto tempo a falsa Adelaide me 

envenenava, provavelmente muito antes do dia em que a vi pela primeira vez, 

ou pelo menos quando eu achei que foi a primeira vez. Com boa parte da 

memória apagada, eu não podia mais ter certeza de nada. 

Meus pensamentos eram confusos, e o que mais me incomodava era não 

saber o que havia acontecido com a verdadeira Adelaide. Se estaria morta ou 

dada como desaparecida. E tudo o que eu tinha para descobrir eram algumas 

fotos. 

  

Fui até a cidade pegar o resto dos documentos e comprar um carro. Na volta 

da concessionária parei em um posto para abastecer. Enquanto esperava o 

frentista completar o tanque, vi dois homens saindo da loja de conveniência: 

Meu vizinho Roberto e o falso médico que Adelaide havia levado para me 

consultar em casa, o que se passava pelo Doutor Moacir Pimenta. Não esperei 

que me vissem. Parti imediatamente para casa e fui até o depósito de 

ferramentas. Voltei com o machado. Assim que Tito me viu, deu pulos de 

alegria. Dei machadadas na corrente até conseguir parti-la. Peguei meu 



cachorrinho no colo e voltamos para casa. Já ia buscar a mala quando vi que 

Tito queria ir as pedras talvez querendo me mostrar alguma coisa. 

Escalamos a rocha até seu cimo, e ficamos olhando o oceano jogando suas 

ondas incessantemente contra o paredão. Tito não parava de latir e rosnar, 

mas não havia nada lá embaixo. Quando olhei de volta para ele, vi que também 

me olhava fixamente como se estivesse prestes a me atacar. Seus olhos 

cheios de fúria pareciam diferentes e perturbadores como olhos humanos em 

uma cabeça de cachorro. 

Demasiadamente humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Iolandinha Pinheiro  é escritora amadora, cearense, advogada e mãe de 

adolescente. Gosta de escrever contos, mas também escapa pelas veredas 

das poesias. Mora em Fortaleza, ama livros, filmes e conversas em cafés com 

amigos. Também gosta de desenho e culinária. Contos de terror e suspense 

são os seus preferidos. Seus melhores amigos são outros escritores e, vivendo 

neste mundo de trocas, aprende, ensina, se realiza. 
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Sou uma pessoa simples. Gosto de gente de verdade, de sossego, de beijar 

meu filho, e de cozinhar para os outros. Adoro ficar em casa e receber os 

amigos. Tenho uma família maravilhosa, e um homem lindo que me ama. Já 

vivi mais tempo do que ainda tenho para viver, mas me sinto uma menina e 

nunca quero deixar de me emocionar com coisas que são invisíveis para a 

maioria. 

As minhas lembranças mais antigas são do início dos anos 70, quando a nossa 

família era bem menor e meus pais mal haviam passado dos trinta. 

Eram dias de assombros e descobertas, num universo minúsculo povoado de 

histórias de princesas e parlendas contadas na cozinha enquanto os bolos 

assavam. Um mundo com crianças, bonecas, livros, e aqueles disquinhos 

coloridos com contos de fadas encurtados e mais apropriados para crianças, 

segundo a filosofia Disney de entender a infância. 

Depois mudamos para um bairro novo. Um lugar que nascia à medida que a 

cidade se expandia em engrenagens urbanas ainda tranquilas. 

Quando chegamos lá, a rua era um grande canteiro de obras com a nossa 

casa no meio. Lembro-me de ter de aposentar meu companheiro velocípede, 



porque de frente para nossa casa havia um areal vermelho que afundava as 

rodinhas do brinquedo. Papai, cheio de compromissos com a casa, foi ao 

centro e voltou com uma bicicleta novinha. Só consegui andar nela sem apoio 

muitos anos (e quedas) mais tarde. 

A literatura sempre fez parte do meu mundo, mamãe era professora de 

Português e recebia com regularidade pacotes de livros das editoras, para que 

os indicasse aos seus alunos, e nós, suas filhas, nos deleitávamos lendo cada 

um deles. 

Eu imergia de tal forma naqueles universos que acabei me apaixonando por 

um personagem, e por muito tempo me interessei por homens que lhe 

imitavam os traços, até que encontrei um tão parecido quanto diferente, mas 

isso é outra história. 

Ler era um vício. E por muitas vezes troquei passeios e namoros pelo prazer 

de deitar na minha rede e curtir uma deliciosa história. 

Quando comecei a escrever, as leituras dos escritores conhecidos foram 

trocadas pelos contos dos colegas. Hoje eu só queria que os dias tivessem o 

dobro do tempo para que eu pudesse incorporar à minha rotina pelo menos um 

décimo dos livros que já comprei, e ficam em vários cantos da casa, esperando 

a minha atenção. 

Fazendo um balanço da minha vida, acho que hoje eu sou o resultado de muito 

estímulo, uma grande sorte de ter nascido entre pessoas que amavam livros e 

a vontade de mergulhar neste mundo onde outros mundos são criados e 

vividos. 

Acho que precisaria de muitas vidas para fazer tudo o que tenho vontade, não 

as tendo, transformo minhas aspirações em personagens e tramas de histórias 

que perpetuam o muito de mim que deixo em cada uma delas. 

Escrever é experimentar o poder da criação, um pouco da centelha divina que 

brilha em cada uma de nós: As Contistas. 


