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Introdução 
 

 

 
Esta coletânea é fruto do projeto de uma 

disciplina do Instituto de Estudos da 
Linguagem da Universidade de Campinas 

(IEL/Unicamp) voltada para a formação de 
profissionais do livro, para a qual foi criado o 
selo TL224 do Setor de Publicações do IEL: uma 

editora-laboratório na qual os alunos se 
dividem em núcleos editoriais, responsáveis 

cada qual pela publicação de um e-livro. O selo 
surgiu da sigla que a disciplina recebeu quando 
do seu primeiro oferecimento, no primeiro 

semestre de 2018.  
A seleção dos contos aqui publicados 

deu-se por meio de um edital, lançado no início 

do período letivo do primeiro semestre de 2019. 
Recebemos vários contos, crônicas e novelas 

sobre os quais produzimos pareceres, como 
ocorre em um conselho editorial. Avaliamos 
quais eram os textos mais adequados à nossa 

proposta editorial. Depois disso, partimos para 
a montagem da coletânea: após uma primeira 

leitura mais atenta dos originais, iniciamos 
nosso diálogo com os autores, na etapa de 
preparação.  
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Também nessa fase, começamos a 
trabalhar na diagramação do livro. Achamos 

que seria interessante que cada conto fosse 
acompanhado por uma ilustração, o que nos 
levou a procurar quem topasse a empreitada, 

além de agradar à equipe. No final das contas, 
encontramos no artista Gian Carlo Guadagnin 
não apenas nosso ilustrador, mas também 

nosso capista e um bom palpiteiro para as 
questões gráficas do livro. Ficam aqui nossos 

agradecimentos pela sua participação em todo o 
processo.  

Foi nessa época também que definimos o 

título da coletânea. Pensamos em quais eram as 
características mais marcantes dos contos – 
bem diferentes entre si – e percebemos que, na 

maior parte dos casos, ser a primeira 
publicação em livro dos autores os unia. É 

também nosso primeiro trabalho de edição. 
Assim sendo, este é um livro que marca inícios, 
novas fases, novos dias. É o livro de um 

Alvorecer. 
Gostaríamos de chamar a atenção para o 

fato de que alguns dos nossos contos tratam de 
temas fortes e podem ser gatilhos emocionais 
para algumas pessoas. Os contos “Fuja!”, 

“Reportagem” e “Destino” envolvem temas 
relacionados a transtornos psicológicos e o 
conto “Entre o jornal e o chicote” traz cenas de 

abuso emocional, físico e sexual.  
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Esse último conto, de autoria de Mariza 
Campos, foi produzido primeiramente como 

trabalho para uma matéria do curso de 
História, da Unicamp, e os jornais nele 
mencionados existiram de verdade. A Estação: 
Jornal ilustrado para a família e Eco das Damas: 
Órgão dedicado aos interesses da mulher estão 

ambos disponíveis para consulta na 
Hemeroteca Digital, no site da Biblioteca 
Nacional. 

Produzir este livro foi um trabalho muito 
gratificante. Aprendemos bastante durante o 

processo e ficamos orgulhosos em apresentar o 
resultado. Esperamos que a leitura seja 
proveitosa e que Alvorecer possa representar 

para vocês, leitores, um pouquinho daquilo que 
representa para nós que o produzimos.  

Boa leitura e divirtam-se! 
 

Os organizadores 

junho, 2019 
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Limiar 
                                                      por Igor Motta Gil 

 

 
ícaro apertou o botão vermelho na parede. 

A palma de sua mão afundou suavemente, 
contrastando com o nervosismo que 

estava. Uma grande porta à sua frente se abriu, 

revelando uma eternidade escura, cheia de 
pequenos pontos brilhantes. 

— Major, utilize esse pequeno console na 
lateral de seu traje para ligar o jato propulsor, 
sem isso você... bem, parece inútil dizer que em 

gravidade zero você não vai conseguir se 
movimentar sem a ajuda de uma força externa. 

Certificou-se, pela milésima vez, de que 
havia um cabo bem acoplado ligando seu traje 
ao corpo na espaçonave. Tinha certeza de que 

nunca se acostumaria com aquela sensação de 
ter o corpo todo flutuando. Tentou mover os 
braços para dar algum tipo de impulso, como se 

quisesse comprovar a informação que havia 
recebido, mas de nada adiantou. Agarrou as 

pequenas barras de metal que seguiam até a 
abertura e guiou o corpo para fora da nave. 

Flutuar no espaço aberto era parecido 

com flutuar em um oceano infinito, mergulhar 
em águas turvas e buscar um fundo impossível 

H  
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de se visualizar. Ao menos havia o mesmo 
silêncio, mas ao invés de ouvir a água entrando 

no ouvido, como quando enche uma garrafa, o 
único som era o de sua própria respiração. E 
isso deixava Hícaro em pânico. 

— Houston, repita, por favor, o motivo de 
eu estar aqui, flutuando até o nosso ponto de 
destino se isso poderia ser feito com a nave? 

— Você não leu os relatórios, Major? 
— Eu li toda aquela papelada, Houston, 

só não achei que jogar um astronauta novato 
para flutuar até a fronteira do sistema solar 
apenas para recriar uma propaganda dos anos 

60 seja uma boa ideia. 
Não houve resposta. 
Flutuou por alguns minutos, ou por 

algumas horas, não mais conseguia mensurar o 
tempo. Flutuou até ouvir aquela única voz que 

o conectava com a Terra. 
— Major, você está chegando ao fim do 

sistema solar, a câmera de seu capacete já foi 

ativada. As imagens serão transmitidas ao vivo 
ao fim da contagem regressiva. Ligue o 

microfone interno de seu traje apertando o 
segundo botão do console e... tente falar algo... 
memorável. Começando em dez… 

Ser o primeiro ser humano a sair do 
sistema solar era uma informação pesada 
demais, isso quando somado com o fato de ser 

apenas o segundo brasileiro a sair do planeta 
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Terra. Tremia de ansiedade – o que seria 
memorável para todas aquelas pessoas que 

iriam assistir seu pequeno passeio? Um poema? 
Uma frase de efeito? 

— Cinco… 

Ouviu sua respiração ficar mais pesada, 
seus dedos estavam instáveis ao ponto de 
desviar minimamente a trajetória do traje. Mas 

o maior momento de sua vida havia chegado, 
não era hora para entrar em pânico, e, como 

uma espécie de mantra, repensou que teria 
apenas de dizer algumas palavras soltas que 
fizessem algum sentido. 

— Um... iniciando transmissão. 
Respirou fundo e soltou sua mente, 

dizendo o que quer que ela quisesse dizer: 

—.Setenta anos atrás, um senhor 
caminhou pelas terras acinzentadas da Lua, 

levando a humanidade ao novo mundo... 
descobrindo novos universos espalhados pelo 
nosso sistema solar. Hoje, nossa pequena 

caravela que desbrava esse oceano negro irá 
deixar nossa pequena ilha, e partir para a parte 

mais inóspita e desconhecida desse oceano... 
Isto não é apenas um grande passo para a 
humanidade, é um grande passo para o… 

Não conseguiu terminar de falar pois 
sentiu um leve impacto de seu traje em alguma 
coisa a sua frente. 

— Para o… 
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Tentou avançar, mas, novamente, algo o 
impedia. Ameaçou sorrir, passando por sua 

mente que tudo aquilo deveria ser uma espécie 
de pegadinha, alguém colocou alguma coisa 
para verem um pobre astronauta passar 

vergonha em todos os televisores do planeta. 
Mas, de súbito, se lembrou que ele era a 
primeira pessoa a estar naquela fronteira… 

— Major, está na escuta? 
Não conseguia responder. Passou os 

dedos trajados tateando o vácuo na tentativa de 
encontrar algo palpável. E encontrou. Alisou 
uma superfície invisível. Podia sentir que era 

estranhamente sólida. Conforme passava os 
dedos, a superfície emitia pequenos brilhos 
leitosos, cobrindo a imagem de estrelas 

distantes além da fronteira. 
— Houston...tem...tem uma parede aqui, 

eu não consigo… 
— Como...parede...ouvindo? 

Transm...nave...rrando… 

Apenas a estática era ouvida entre os dois 
pontos distantes. Hícaro olhou ao redor e viu a 

nave ao longe, estava realmente sozinho agora. 
O pânico tomava conta de seu corpo ao ponto 
de não conseguir se mexer. O que estava 

acontecendo? Uma parede em pleno espaço? 
Tentou, lentamente, voltar os dedos para 

o console e entrar na nave, mas, assim que 

retirou os dedos da superfície, a imagem leitosa 
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sofreu pequenas ondulações, parecia uma 
superfície aquosa que havia acabado de ser 

balançada. Formaram-se reflexos e Hícaro pode 
ver a si mesmo, perfeitamente, flutuando pelo 
espaço, preso ao cabo que o conectava a nave. 

Mas algo estava errado. Tinha a certeza de que 
não era ele mesmo do outro lado daquela 
superfície, era apenas uma ilusão simétrica. 

Sabia que se movesse o braço, o reflexo não o 
acompanharia. 

Levantou o braço, conseguia sentir seus 
dedos tremendo dentro do traje, e, como 
previra, seu reflexo permaneceu imóvel. 

A estática aumentou e seus ouvidos 
quase explodiram. Tentou tapá-los, mas foi um 
movimento inútil, alcançando apenas a área 

externa de seu capacete. Fez-se um silêncio 
insuportável. Hícaro não sabia se havia ficado 

surdo ou se o sinal havia voltado. Tentou fazer 
contato, na esperança que fosse a segunda 
opção. 

—.Houston, está na escuta? Houston? 
Houston, caralho, me responda… 

Conseguiu ouvir uma fraca respiração do 
outro lado da linha e uma chama de esperança 
aqueceu seu peito. 

— Houston, está na escuta? Não sei como 
proceder, estou completamente perdido. 
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Demorou um tempo imensurável até 
ouvir uma resposta concreta. Mas não era a voz 

de seu contato com a Terra. 
— Está na hora de recuar alguns grandes 

passos. 

Antes de conseguir reagir àquela voz 
ríspida que ecoava em sua mente, a parede 
passou a emitir a mesma luz leitosa, mas agora 

em uma intensidade infinita, que pareceu a 
Hícaro a sensação de chegar perto demais do 

sol. E, com um abafado grito de horror, sentiu o 
corpo ser puxado para dentro da superfície. 
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Desencontro 
                                                      por Luiza Herrera Braga 

 
 

 
som irritante do despertador tocou. Era 
cedo, mas ela já estava acordada. Como já 

estava acostumada a acordar todos os dias 
naquele horário, acordava sempre alguns 

minutos antes do alarme. Dessa vez não foi 
diferente, mas não tentou dormir mais um 
pouco. Ficou acordada esperando o toque. Era 

um som realmente irritante e ela odiava acordar 
com ele, mas nunca trocou a música. 

Não demorou a desligá-lo. Nem a se 

levantar da cama. Foi logo para o banheiro 
tomar seu banho. Sempre tomava dois banhos 

ao dia e lavava os cabelos no segundo, quando 
chegava a casa no final do dia e ainda teria que 
fazer o jantar e descansar antes de dormir. É 

claro que quase nunca descansava. 
Morava sozinha em um pequeno 

apartamento, perto de quase tudo que 
precisava e longe o bastante daquilo que queria 
esquecer. Mas, na maior parte do tempo, a 

distância não chegava completamente ao seu 
espírito. Não tinha nenhum animal de 

O 
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estimação, nem cão, nem gato, nem peixe. Não 
queria cuidar de ninguém que não fosse ela 

mesma. Muitas vezes se sentia solitária, mas se 
consolava pensando que era melhor assim. 
Terminou logo o banho e foi para o quarto se 

arrumar para sair, logo após o desjejum 
apressado e pouco elaborado que costumava 
tomar. Sabia que era um péssimo hábito, mas 

custava a modificá-lo. 
Enquanto isso, ele ainda estava na cama. 

O alarme tocava pela quarta vez e dessa vez ele 
não conseguiu ignorar. Na verdade, as outras 
três vezes ele nem ouviu, tamanho seu cansaço 

e seu sono. Eram comuns essas manhãs de 
cansaço. Frequentemente ele ficava dias sem 
dormir e depois não conseguia levantar cedo 

quando dormia. Como já estava atrasado, 
correr agora seria inútil. Não daria tempo para 

banhos. Talvez nem café. Teria que tomar algo 
na rua, isso se tomasse (mas o cigarro era de 
lei!). 

Morava com um amigo e um gato numa 
casa de fundo de um estabelecimento de bairro 

qualquer. Longe de muita coisa, mas perto do 
essencial: padaria, açougue e bar. A farmácia 
também não era muito longe. O ponto do 

ônibus era mais distante e o veículo já estaria 
passando. Mas ele já estava atrasado… 

Levantou-se devagar, como quase tudo 

que fazia. Pegou as roupas, algumas no 
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armário, outras na cadeira ao lado da cama. Os 
sapatos foram o que mais demorou a encontrar: 

um pé estava embaixo da cama, o outro perto 
da porta. Vestiu-se e foi para a cozinha. Por 
sorte, seu colega não perdeu hora e o café 

estava pronto. O gato estava na janela e miou 
ao vê-lo. Deu-lhe carinho e um pouco de ração. 
Ele olhou as horas no relógio. Tinha perdido o 

ônibus e o próximo passaria em dez minutos. 
Levaria quase isso para chegar ao ponto. Dava 

tempo para tomar o café e sair. E foi o que fez. 
Ela também precisava pegar a condução. 

Mas não precisava sair correndo como ele. Na 

verdade, olhou para o relógio e se perguntou o 
que iria fazer durante o tempo que lhe restava 
antes de dar a hora de sair. Olhou em volta. A 

casa estava arrumada e não tinha muita louça 
a ser lavada (mesmo que tivesse, não lavaria 

àquela hora). Tudo estava em perfeita ordem e 
isso a incomodou. Claro que se incomodaria 
com bagunça, mas naquele momento ela 

preferia ter a casa desarrumada. Decidiu que 
não faria diferença esperar dentro de casa ou 

fora. E saiu. 
Não precisou andar muito ou esperar. 

Logo estaria chegando ao seu destino. Teria que 

descer no terminal, atravessar uma praça e 
andar mais duas quadras. Era tudo. Ele já teve 
que correr para não se atrasar mais perdendo 

outro ônibus. A sua sorte foi que este atrasou 
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um pouco. Ao descer, teria que atravessar a 
mesma praça que ela, andar mais três quadras 

do lado oposto e descer a rua. Também em 
pouco tempo estaria chegando. 

Ambos desceram quase ao mesmo tempo 

em seus respectivos pontos de parada. 
Tomaram seus caminhos. Ele ouvia música e 
ela pensava sobre o tempo. Ao passarem pela 

praça, se encontraram. Já se conheciam. 
Passaram um pelo outro, acenaram um 

bom-dia e só. 
O momento passou sem que nem um 

nem outro soubessem o que tinha acontecido. 

Inconscientes de si, mas conscientes do outro, 
ambos decidiram se enganar e fingiram que 
tudo estava bem. 
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Reportagem 

                                                      por Guilherme Rezende 

 
 

 
om-dia. No jornal de hoje... 
A televisão está ligada na minha frente. 
Minha família está sentada assistindo 

ao noticiário. Um silêncio sagrado. Mesmo que 

normalmente estejam espalhados pela casa, 
hoje era uma ocasião especial. 

— ...o estudante da escola municipal... 
Minha foto apareceu na tela. Todos da 

minha família se emocionaram. Ninguém 

esperava que eu aparecesse na televisão. Um 
menino com físico mediano e notas medianas. 

Na escola, sempre fui de ficar no “meu 

canto”. Conversava com meus colegas sempre, 
mas nunca durante a aula. Sempre respeitava 

os professores e meus colegas. Não discutia 
com ninguém. Tinha medo de desfazer 
amizades. 

— ...um menino estudioso e educado... 
Minha mãe deve estar orgulhosa por ter 

conseguido me educar tão bem. Ao mesmo 
tempo, meu pai deve estar feliz por saber que 

-B 
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seu filho não necessitava de uma escola 
particular ou de um cursinho para estudar. 

— ...ele sempre sabia o conteúdo... 
Minha professora está na TV. Ela deve 

estar com muita vergonha. Ela é tímida, mas 

muito rigorosa. Sempre exigindo o silêncio para 
poder explicar o conteúdo. Sempre dava provas 
extremamente difíceis. 

— ...ele sempre conseguia dar conselhos 
sobre os relacionamentos da galera... 

Iasmim está aparecendo agora. Essa 
menina levada. A cada semana era um novo 
drama, seja por estar morrendo de amor por 

alguém, seja por ter sido traída por esse 
alguém. 

Eu como um bom amigo, sempre a 

deixava falar de seus problemas. Sempre que 
ela pedia, eu dava-lhe conselhos. Nunca 

reclamei de ajudá-la com seus problemas 
amorosos. 

— ...ele sempre sabia o que falar sobre 
livros, séries e filmes... 

João, o louco das histórias, está na 

telinha. Ele sempre amou ler ou assistir 
diversas histórias. Ele conseguia fazer o que 
ninguém mais conseguia: acompanhar dez 

histórias distintas ao mesmo tempo. Para 
conseguir manter uma conversa fluida com ele 
e com todos que se interessam minimamente 

por essas histórias, eu mantinha cerca de cinco 
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histórias em dia. Assim eu posso manter 
eficientemente meus amigos. 

— ...nós sempre jogávamos jogos diversos 
durante a semana... 

Era a que faltava, a Mariana, a gamer da 

escola. Sempre com um jogo novo para discutir 
e compartilhar. Independentemente de ser de 
mesa, online ou de rua. Uma menina animada e 

extrovertida, sempre buscando um jogo ou uma 
brincadeira para a galera participar. 

Eu sempre participei dessas atividades. 
Era uma excelente forma de me entreter com 
todos. Sempre esquecia de tudo e todos nesses 

momentos, o que já me causou diversas 
broncas de minha mãe. 

— ...isso surpreendeu a todos... 
Falando nela, mamãe está tendo seu 

momento de fama. Ela está muito emocionada. 

Não posso culpá-la por se surpreender, já que 
eu tenho a péssima mania de não falar de mim 
para os outros. 

— ...ninguém esperava... 
Talvez esse seja o motivo do meu pior 

problema. 
— ...que ele fosse... 
O problema de sempre me esquecer de 

cuidar... 
— ...cometer suicídio... 
... de mim. 

— E agora o clima com... 
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Tarde na casa 

dos garotos 

                                                                        por Gabriel Zupiroli 

 
 

 

sta é a tarde na casa dos garotos. 
Por vezes, movimentada, com vozes 
sobressaindo umas às outras, algumas 

risadas pincelando o ambiente. Por vezes, 
melancólica, refletindo os interiores dos 
habitantes da casa fria. Esta é a tarde na casa 

dos garotos. 
Um deles, prostrado dentro de seu 

quarto, deitado, com os olhos pesados de sono, 
tenta encontrar algo que possa movê-lo. Algo 
que possa fazê-lo sentir, que o encoraje a 

compreender suas relações e o que o incomoda. 
Ele não conhece o mundo, não conhece os 

perigos, tem apenas um leve gosto do diabólico 
sabor da vida. Este é um garoto sonhador. De 
sua boca, sai um leve suspiro. 

Suavemente um som adentra seu quarto. 
De fora, um tênue ruído de guitarra, sem muito 
glamour, mas carregado de particularidades. É 

E  
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um som suave, vagaroso, nostálgico, que 
remete a tardes amareladas de sol que nunca 

existiram. Em algum canto da casa, outro 
garoto toca. Com todo o sentimento, apesar do 
relaxo, explora o instrumento como quem 

verifica duas vezes se abotoou a calça ao sair do 
banheiro. Com cuidado. E mais, com emoção. 

A música de fim de tarde adentra todos os 

cômodos da casa e serve de trilha sonora para 
nossa história. Carrega consigo a essência do 

homem pequeno burguês, acomodado, mas 
também do espírito solitário do lobo recém-
formado que deseja deixar a alcateia e 

desbravar o mundo. Ela perpassa todas as 
frestas, toca todas as solidões. 

Em seu quarto escuro, um terceiro garoto 

pensa seus dias. O ambiente ao seu redor é 
lento, o tempo é lento e pesado, propositalmente. Este 

garoto busca fugir de algo. Dentro de si, corrói suas 
veias a amargura da solidão. Ele ainda não 
sabe, porém em algum momento de sua vida, 

precisará expulsar. Precisará jogar para fora 
tudo que se aloja em seu coração quente. Tudo 

que o está tornando frio e sem vida. É preciso 
esquecer. É preciso buscar um novo sentido. 
Sem sentido, a demência prevalece. 

O som fino da guitarra perpassa a mente 
dos garotos e os três, por um segundo, encaram 
simultaneamente o chão de seus cômodos. 

Todos estão tomados pelo vazio. Por um 
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momento, forma-se uma pintura árcade da 
solidão. Apenas nesse momento, toda a ânsia 

de uma vida transborda o peito murcho ou 
inflado dos garotos. Subitamente, o primeiro 
garoto sabe como agir, descobre como viver e 

não pode conter a alegria. Contará para todos 
sua descoberta, é o que pensa. O segundo 
recebe um vislumbre do que a vida lhe traz em 

momentos bons e ruins, e se prepara para 
condensá-los na veia artística que carrega 

consigo. O terceiro, por um breve momento, 
aprende a seguir em frente. 

Porém, eles esquecerão. A vida passará 

diante dos seus olhos como passa para todos. 
Amanhã, estarão velhos, decrépitos e cansados. 
Amanhã, só sobrará o futuro. Sempre o futuro. 

Sempre o depois. Dormirão, esquecerão, 
chorarão. 

E a casa que reflete o mais íntimo vazio 
solitário dos garotos, continuará fria e cercada 
de um leve tom amarelado. Sempre refletirá 

suas angústias, sempre cercada de poesia não 
aproveitada pelo mundo. O crepúsculo se 

aproximará e a tarde chegará ao fim, ofuscando 
todo o vislumbre de sentimento que poderia 
contaminar o universo, condenando-os para 

sempre. 
Nada mais que o reflexo do vazio. 
Esta é a tarde na casa dos garotos. 
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Destino 
                                                      por Guilherme Rezende 

 
 

 
ônibus vem e o sinal é dado. Senta-se na 
janela e, com o olhar distante, pensa no 

cansativo dia que teve. Não há o que fazer 
sobre isso. Sempre será a mesma rotina. 

O ônibus está cheio antes mesmo de sair 
do ponto inicial. Cheio de pessoas que não se 
importam com seus semelhantes de transporte. 

Só pensam no seu próprio universo. Em como 
ele é afetado pelo dia que teve, ou em como será 
afetado pelo restante desse dia. Não existe 

compaixão. Não existe amizade. Somente os 
interesses próprios são relevantes. 

Observa as casas do lado de fora da 
janela. Estão distantes. Há tantas. Impossível 
saber quem mora ali. Há tantas pessoas 

desconhecidas e ao mesmo tempo que nunca 
serão conhecidas. Não há a necessidade de se 

preocupar com elas. Independentemente do que 
aconteça, as vidas delas continuaram. Por mais 
cansadas que estejam, essas pessoas sempre 

darão um passo depois do outro. 

O  
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Em silêncio, os pensamentos são 
perturbados. Tem muito barulho no ônibus. 

Fofocas, músicas altas ou o próprio motor. Sem 
o silêncio desejado, para poder descansar 
minimamente. Não há paz. Não há como sair 

desse caos. Tudo o que se fala é tudo o que se 
ouve. A opinião alheia não é relevante. Não há 
silêncio. Não há tempo de arrumar os 

pensamentos. Não há momento para ouvir os 
próprios pensamentos. Os próprios desejos. Os 

próprios sentimentos. 
O ônibus para por causa do trânsito de 

fim da tarde. Tantos carros reunidos sem 

nenhuma junção ou cooperação. Sem uma 
ajuda para diminuir a poluição. Sem nenhum 
amigo para dividir o espaço. A individualidade é 

predominante. Vença o próximo. Consiga aquilo 
que deseja. Não ajude. Tudo isso, enquanto 

piora o ar do transporte público engarrafado. 
Ele já está quente e abafado. Está fedido e 
suado. Sozinho. 

O ônibus para e pessoas entram. A 
lotação aumenta. Os problemas se intensificam. 

Uma idosa está de pé. Levanta-se e a idosa 
senta. Ninguém mais pensou em levantar. Não 
há mais espaço. Os corpos das pessoas se 

misturam. Partes são tocadas. Gritos 
silenciosos são dados. Tenta fugir. Está preso. 
O corpo começa a doer. Ele se cansa. 
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Observa a janela. Um campo é visto. 
Pilhas de lixo na grama. Algumas em chamas. A 

fumaça entra. Tosse. Não há espanto. O ar é 
poluído. O calor aumenta. A vida se esvai. O 
cheiro de morte entra. Nem tudo se queima. O 

chão é poluído. As poucas plantas estão 
mortas. Os animais, fugiram. A tristeza reina. A 
morte passeia. Veneno veio e ficou. 

A viagem continua. Permanece a mesma. 
Os mesmos barulhos. Os mesmos cheiros. As 

mesmas poluições. A mesma temperatura. As 
mesmas preocupações. As mesmas tristezas. 

O mesmo ônibus. 

Desce do ônibus e dá um longo suspiro. 
Sua exaustão está no máximo. Começa a andar. 
Seu destino não tardava a chegar. Só queria 

descansar. Só queria poder relaxar, mas ainda 
precisava andar um pouco. Não tinha silêncio. 

Os carros ainda passam. A multidão anda. Para 
frente, para trás e pros lados. Está sozinho. 

Para de andar. Falta pouco para seu 

destino, mas encontra um pequeno gato preto. 
Quanto azar. Ele está em um canto esquecido 

da rua. Ferido. Com medo. Com fome. Observa. 
Pensa. Não podia abandoná-lo. O acolhe. 
Comove-se. Não estão sozinhos. Ele tentaria 

corrigir os erros dos humanos contra esse pobre 
animal. Ele curará o veneno na vida frágil do 
animal. Com o gato no colo, virou-se e começou 

a voltar o caminho. Ia para casa. 
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Que azar, seu destino mudou. Em vez da 

ponte, agora é sua vida. 
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Resplandecer 
                                                      por Igor Motta Gil 

 
 

  
 

vento balançava o cabelo de Kenneth. Seus 
fios vermelhos eram levados para longe, 

tentando proteger seu fino rosto da gélida 
força do ambiente, mas ainda parecia que 

inúmeras agulhas a espetavam. O crepúsculo 

levava o resto de calor da terra e vida do local, 
deixando apenas um azul melancólico e um 

cinza fosco no céu. 
Tremia de frio, os dentes rangiam tanto 

que em algum momento iriam trincar. Estava 

nua, amarrada em um mastro de madeira de 
carvalho recém retirado da floresta sagrada, o 
que só acontecia em ocasiões que fossem 

especiais o suficiente. Exterminar as bruxas da 
vila era uma delas. 

Olhou para os lados e viu suas amigas, 
também presas em mastros de carvalho fresco. 
Choravam e soluçavam, implorando por perdão. 

Mas Kenneth estava quieta. 
Toda a população da pequena vila se 

amontoava na praça de chão de terra batida, 

O 
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escondida em várias peles de animais, olhando 
com feições de espanto para aquelas que 

estavam no centro da fogueira. 
Um homem gordo, trajando roupas mais 

requintadas que os demais, dirigiu-se até as 

proximidades do feno seco. Com um olhar que 
lembrou Kenneth o de um lobo prestes a 
afundar as presas no pescoço de sua vítima, ele 

começou a gritar, gesticulando com os braços 
de forma eloquente. 

—.Em nome de Deus e da sagrada 
família, em nome da santidade que se sacrificou 
por nós pecadores, iremos hoje purificar nossa 

aldeia dessa sina, servas de Lúcifer que 
perambulam pela luz, ameaçando nosso lar, 
nossas crianças... Isso nos lembrará que não 

podemos baixar a guarda. Todos aqueles que se 
opuserem ao Senhor devem queimar no fogo do 

mais profundo inferno, mesmo que sejam 
nossos amigos, familiares, – olhou para 
Kenneth como se dirigisse suas palavras 

especialmente a ela – nossos amores e 
tentações. 

Um homem esguio, de vestes surradas e 
acinzentadas, aproximou-se do homem eloquente e lhe 
entregou uma tocha acesa. Ela queimava com 

dificuldade, fraquejava com o vento a todo 
momento, mas ainda era capaz de iluminar a 
face porosa do homem. Kenneth o viu jogar no 

feno pequenas correntes que se prendiam a um 
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pequeno círculo que abrigava uma estrela de 
cinco pontas. Reconheceu seu pentagrama, 

única coisa que poderia proteger sua vida. 
— Padre...o Sol está quase se pondo. Se 

anoitecer, elas… 

— Não tenha medo, meu filho, isso não 
irá demorar muito. 

O padre ergueu a tocha para o alto, como se 

tentasse alcançar o céu. Levou os dedos até a testa, a 
barriga, e depois aos ombros. Murmurou alguma coisa, 

mas Kenneth não conseguiu entender e, antes que 
pudesse pensar em outra coisa, a tocha tocou o feno 
seco. 

Rapidamente a chama cresceu. Lambia o 
feno com ganância, iluminando toda a região da 
praça. O calor, por uma pequena fração de 

segundos, trouxe alívio ao aquecer seu corpo. 
Mas fora uma sensação rápida. As outras 

garotas ao lado de Kenneth gritaram mais alto, 
imploravam por perdão, dizendo que não 
tiveram escolha, que haviam nascido com uma 

maldição além de suas próprias escolhas. 
Kenneth, porém, se manteve em silêncio. 

Sentiu o fogo beijar seus pés. Quase 
gritou, mas resistiu. Morreria em silêncio, sem 
desesperos ou humilhações. Imaginou seu 

pentagrama roçando em seu torso, 
tranquilizando seus pensamentos e fechou os 
olhos. 
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Parou de ouvir os gritos de desespero, 
parou de ouvir os gritos de glória dos 

espectadores de sua morte, parou até mesmo de 
sentir o fogo consumindo seu corpo. Agora só o 
silêncio reinava, em uma escuridão infinita 

dentro de seus olhos. 
— Você irá morrer, menina. 
A voz aveludada respondia de todas as 

direções, ecoando pela escuridão sem um 
destino certo. 

— Eu sei. 
O universo em que estava rodava, girava, 

contorcia em seu ambiente sem luz. Kenneth 

sentia-se dentro de um pequeno floco de neve 
flutuando no centro de uma tempestade. A 
sensação trouxe uma palpitação em seu peito. 

— Eu quero fazer o pacto. 
—.Você tem certeza, menina? No seu 

mundo e no meu as coisas são regidas por uma 
única lei, haverá consequências extremas. Tudo 
aquilo que fizer retornará a você multiplicado 

por três. 
A cada palpitação, o universo ao redor 

aumentava a velocidade. Mas já havia tomado 
sua decisão. 

— Eu serei o retorno para todos naquela 

praça... para aquele velho nojento... serei a 
justiça para todas as minhas irmãs que 
queimaram em carvalhos. Não vou cair 

gentilmente nessa longa noite, velho amigo. 
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Sentiu o hálito quente da escuridão 
aquecer seu rosto gelado, confortando o coração 

da garota. A voz respondeu calmamente: 
— Que assim seja. 
Nuvens de tons vermelho-alaranjados 

nasceram na escuridão. Percorreram distâncias 
imensuráveis e circundaram o corpo nu de 
Kenneth. Formaram um vórtex, deixando uma 

circunferência perfeita no olho da tempestade. 
— Que o fogo conduza seus desejos com 

sabedoria, menina. Sentimentos mundanos são 
voláteis quando comparados aos reis da 
eternidade... não se perca em meio às chamas 

que flamejam dentro de seu coração. 
— Não há nada em mim que não seja 

vingança, e é isso que irei buscar. 

Sentiu a tristeza de seu velho amigo, 
mesmo que ele não tenha dito mais nada. Mas 

não iria voltar atrás em suas palavras. Já era 
tarde demais para isso. Sentiu as nuvens 
corroendo sua pele. Sua alma pegava fogo, 

gritava pelo terror do preço que estava pagando. 
Era uma vela em meio ao desconhecido de um 

universo escuro, projetando sombras disformes 
e macabras em paredes que percorriam os mais 
nebulosos cantos do universo. Ela era o fogo, e 

o fogo era seu ódio. 
Abriu os olhos e imediatamente voltou 

para o espetáculo. O cheiro de carne queimada 

invadiu suas narinas de forma a embrulhar seu 
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estômago. O silêncio de suas amigas deixava 
uma sensação fúnebre no ambiente e um 

buraco em seu peito. Uma mulher, trajando 
roupas sujas e surradas, apontou na direção de 
Kenneth com uma feição de puro terror. 

— Ela está viva, está olhando para nós! 
Todos a olharam com a mesma cara de 

espanto. Ouviu gemidos de horror e algumas 

vagas tentativas de se afastar. Mas era tarde 
demais. 

Alargou os lábios e sorriu, gargalhou 
livremente enquanto o fogo percorria seu corpo. 
Segurou os pulsos por aquele momento. Uma 

onda indomável de energia se alastrava, 
avermelhando sua pele rosada, sublimando o 
pedaço de madeira a que estava presa. A 

temperatura havia subido drasticamente, todos 
ali protegiam o rosto como se estivessem perto 

demais do sol. O homem gordo de pele porosa 
levantou a voz, caminhando em direção a 
Kenneth, tentando afrontar a menina. 

— Volte para seu inferno, demônio. Esse 
é o mundo de Deus, esse é o mundo daqueles 

que creem. Não há lugar para você aqui. 
— Esse não é meu lugar, muito menos o 

de vocês — disse Kenneth calmamente, em uma 

voz que sentiu ser a consonância de inúmeras 
vozes —.Eu mostrarei onde todos vocês 
realmente deveriam estar. 
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Soltou os pulsos com leveza. A energia 
que percorria seu corpo se soltou e, como a 

aurora de um novo dia, todos ali pegaram fogo. 
Gritavam de dor, corriam desesperados sem 
qualquer rumo, em direção ao próprio fogo, em 

direção às casas que também estavam em 
chamas. Pareciam dançar uma dança 
desordenada em busca de redenção, mas não a 

teriam. Madeiras estalavam em chamas 
enormes, que pareciam alcançar o céu escuro 

para levar as impurezas terrenas. A vila era um 
grande sol em meio aos terrores noturnos. 

Kenneth, no centro do caos, assistia sua 

vingança ser concretizada. Não mais sorria, não 
mais gargalhava, assistia todos aqueles que 
fizeram parte da sua vida caírem estáticos no 

chão, com suas peles carbonizadas, olhos 
derretidos e rostos irreconhecíveis. Eles 

pagaram por todas aquelas que morreram 
injustamente, por todas aquelas que um dia 
descobriram os sabores secretos que a natureza 

oferece aos que tem a doçura de ouvi-la. 
Mas seu próprio corpo estava se 

deformando. Era contorcido e encolhido pelo 
fogo com rapidez. Sabia o que significava, era o 
retorno clamando o que dele era de direito. Mas 

Kenneth não se importava. Apenas esperou, 
silenciosamente, o fim de sua vida. 
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Entre o jornal 

e o chicote                       
                                                      por Mariza C.S.C. 

 
 

 
eleste sabia o que aconteceria quando seu 

marido abrisse a porta e os dois 
adentrassem o quarto. O vestido, mesmo 

com tecidos tão pesados, não havia apertado 

tanto sua respiração como naquele momento. 
Ela fechou os olhos, sabendo somente pelo som 

e passos que a porta havia sido aberta e aquele 
seria seu novo quarto, em sua nova casa. 
Permaneceu sem olhar até ser jogada em um 

colchão macio e sentir um corpo subir no seu. 
O corpo do seu marido. Desejou empurrá-lo. 

Para contrariar seus impulsos, fechou mais 
uma vez o olhar e tentou sugar ar para seus 
pulmões. A cada toque, a dificuldade de 

respirar aumentava. Era aquilo o amor que os 
livros que lera diziam? Sentiu-se traída. Não 
havia gostado do amor. Esperava que o marido 

fosse retirar seu vestido, de forma a facilitar sua 
respiração, mas seus anseios não foram 

realizados. Em vez disso, pensou que realmente 

C 



44 
 

morreria quando os dedos agarraram seu 
pescoço. “Minha... és só minha”, e a beijava. “A 

amo”, e apertava mais forte seu pescoço. A 
amava tanto que cometeria qualquer loucura 
para que ela fosse dele, somente dele. Celeste 

só ousou abrir os olhos quando a dor espalhou-
se sobre seu corpo e naquele momento 
descobriu que não haveria como voltar atrás. A 

saia branca de seu vestido de noiva tingia-se a 
cada segundo mais de vermelho. A partir de 

então, descobriu que sempre que se deitasse 
com seu marido, o melhor era ficar de olhos 
fechados. Assim o fez em todas as outras 

noites. 
 

*** 

 
Embora na antiga casa de Celeste sempre 

houvesse uma escrava para realizar as tarefas 
domésticas, a jovem não demorou muito para 
se acostumar com os afazeres, criando logo 

uma rotina. Acordar, fazer café para o marido, 
lhe dar tchau com o paletó bem passado, retirar 

o pó dos móveis, passar a vassoura e o rodo e já 
era hora de preparar seu almoço. Conseguia se 
distrair relativamente bem até o momento em 

que seu prato estivesse vazio e a louça lavada. 
Não havia muito o que arrumar naquela casa 
sem crianças até o jantar. Passou a mão pela 

barriga. Talvez logo nascesse uma ocupação. 



45 
 

Ela tentou sorrir enquanto projetava a barriga 
para fora e imaginava uma vida ali dentro. Mas 

encolheu a barriga quando imaginou o bebê 
com os mesmos olhos do pai. De repente sentiu 
náuseas e desejou sentar. 

Sentada, pegou o jornal que seu marido 
lhe comprara. A Estação: Jornal Ilustrado Para 

A Família, leu o título. Quando ela contou a ele 
sobre seu interesse em ler jornais, foi o que 
recebeu alguns dias depois. E mesmo que a 

folha fosse para a família, ela nunca o vira 
lendo. Tentou surpreender-se com o fato de que 

já estavam planejando as roupas para a 
próxima estação e animar-se com as ideias de 
roupas que poderia costurar com determinados 

tecidos. Porém, enquanto lia sobre qual agulha 
ser mais indicada para a luva de crochê, se 
lembrou de sua mãe costurando. Quando 

venderam sua mamã, sua nova ocupação foi 
assistir os movimentos repetitivos de sua mãe 

ao costurar. Ela realmente tinha talento, as 
roupas saíam lindas. 

E certo, havia se distraído. Tudo bem, 

foco. Aquela estampa da página seguinte ficaria 
linda nas almofadas do seu sofá. Eram flores. 

Sua mamã sempre adorava tudo que tinha 
flores. Não, não, não. Celeste adorava flores. 
Seus olhos começaram a formar lágrimas. Virou 

a página. Um chapéu de mocinha, com flores de 
enfeite. A sua mãe aprovaria aquele modelo de 
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chapéu? Ou a mandaria tirar, por odiar tudo 
que tinha flor? Por odiar sua mamã? 

Pôs o jornal de lado e foi para a janela 
tomar um ar. Olhou para o relógio. Ainda 
faltavam três horas para ter de preparar o 

jantar. Fechou os olhos e deixou que o vento 
levasse suas lágrimas embora. Decidiu que sua 
casa estava suja e precisava de mais uma 

passada de pano. 
Talvez se ela tivesse alguém com quem 

conversar, não abriria aquele jornal novamente. 
Porém, sem irmãos e renegada pelos pais, não 
havia muito o que fazer. Então, sem nada para 

fazer, as memórias aterrorizavam-na e via 
aquele jornal nos seus braços novamente. 
Deveria ser normal para uma moça jovem se 

interessar pelos vestidos e estampas que 
chegavam da Europa. Bom, normal ou não, 

Celeste continuou passando os dedos pelas 
folhas, procurando se algo específico poderia 
chamar sua atenção. As folhas iam passando e 

seu tédio se desesperando, até que, enfim, 
chega às últimas páginas e... oh! Literatura! 

Celeste já tinha lido muitos livros em sua 
vida, em especial os românticos. Deixou-os 
todos, infelizmente, em seu antigo quarto, e o 

marido não se interessava em comprar-lhe 
novos. Irritava-o quando se mostrava sabida. 
Ler as palavras harmoniosamente colocadas em 
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uma frase alegrou seu coração, percebendo com 
euforia que a protagonista tinha seu nome. 

Ah, e aquele texto, mesmo sendo a 
continuação de uma história da qual não tinha 
o início, parecia tratar sobre o amor e a 

aparência. Sentia falta de refletir sobre o amor. 
Sentia tanto desejo de se apaixonar... e o havia 
conquistado, não? Lembrava-se do seu coração 

batucar ao ver o marido pela primeira vez, 
quase na mesma força que as músicas das 

comemorações dos escravos de sua antiga casa. 
Foi em seu primeiro baile. Sempre 

sonhara com bailes e havia esperado muito por 

aquele dia: seus pais prometeram que, quando 
completasse quinze anos e saísse da escola, 
poderia frequentar os salões. Esse dia, enfim, 

havia chegado. E estaria dançando e bailando e 
se divertindo e conhecendo rapazes. 

Isso se sua mamã não tivesse sido 
vendida na semana anterior. 

Portanto, suas pernas não se moviam. O 

espartilho a apertava mais do que o normal e 
ela permanecia sentada vendo os outros 

bailarem. Em meio a sua observação, viu um 
grupo de homens que não dançavam, porém 
pareciam mais agitados do que quem o fazia. Apontavam 

os dedos indicadores para cima enquanto retoricavam 
esbaforidos. 
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Curiosa, Celeste se aproximou. 
— Repete o que disseste, se és capaz! O 

que queres é acabar com a economia do país! 
Que farão os grandes agricultores? Não poderão 
manter suas lavouras! Com as lavouras caídas, 

cairá também o país! 
—.A Europa por acaso está caída? O 

Brasil é o último da América a não abolir! 

— E o que os outros países têm a ver com 
o nosso? A Inglaterra quer nossa abolição para 

destruir nossa economia e ter um adversário a 
menos. 

—.Pois é justamente a escravatura que 

nos atrasa, não percebe? Um trabalho feito pelo 
sangue e pela violência desvirtua nossas terras! 

E assim continuava a discussão. 

Enquanto ouvia aquilo, sentia o sangue 
esquentar. Sabia da existência dos 

abolicionistas (seu pai os xingava diariamente), 
mas nunca havia visto uma discussão 
daquelas. Quando perguntava na escola o que 

eram aqueles discursos de que o pai participava 
e quem eram os abolicionistas, a professora 

pedia para que ficasse quieta. Quando 
perguntava à sua mãe, ela lhe pedia para ficar 
quieta. E de seu pai tinha medo, então ficava 

quieta. 
Porém, no momento, se sentia quase 

impossibilitada de ficar quieta. Seu sangue 

esquentava e sua língua coçava. Queria falar. 
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Não sabia ainda exatamente o quê, mas queria 
falar. 

E talvez realmente tivesse falado. Sobre 
como os negros de sua casa eram maltratados e 
forçados ao trabalho. Sobre como mesmo que 

tentasse alegrar sua mamã, haveria sempre 
resquícios de tristeza em seus olhos. Sobre 
como venderam a pessoa mais importante de 

sua vida, nem lhe permitindo saber para onde 
ela foi. 

Só que não falou. Para uma mulher, as 
chances de se expressar são sempre curtas. 
Guarde a oportunidade por um segundo, e ela 

se perde. 
—.Ora essa! Não perdes chance para 

esbravejar teu discurso abolicionista! 

—.Chega! — intrometeu-se um terceiro, 
dirigindo-se ao abolicionista. — Estamos em 

um baile e devemos aproveitar. Vá conhecer 
uma mulher e deixes para enfurecer-te no teu 
jornal. 

Jornal? Ele possuía um jornal? Se Celeste 
se olhasse no espelho, veria seus olhos 

brilhando. Quando via seu pai lendo um, 
sempre ficava com desejos de pegar para revirá-
lo. Porém, ele sempre se desfazia dele após ler, 

não dando chances para Celeste buscá-lo 
escondida. Sua mãe lhe aconselhava a não 
incomodar seu pai. Isso poderia deixá-lo 

furioso. E quando se enfurecia, costumava 
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gritar e esmurrar os ombros e as costas de sua 
mãe. E quando sua mãe se humilhava, pegava 

o chicote e descontava em sua mamã, Joana. 
Os homens então se dispersaram e 

Celeste continuou extasiada. Queria conhecer 

mais daquele de frases bonitas e dono de um 
jornal. Poderia, quem sabe, pedir para ele 
arranjar-lhe alguns exemplares! 

Procurou-o com os olhos e, depois, 
andando pelo salão. Andou, andou, rejeitou 

conversas e pedidos de dança e andou, andou. 
Ficando ainda mais ansiosa, esqueceu- se que 
com aquele espartilho não conseguia se 

movimentar muito. Só resistiu à tentação de 
arrancá-lo indo até a sacada. 

Embora tragasse cada vez mais forte o ar, 

não conseguia sentir a respiração voltar ao 
normal. Seus livros diziam que se sabia quando 

se encontrava o amor de sua vida. Oh! E se mal 
o achou e ele já escapa, deixando para sua vida 
somente saudades de um amor nunca 

nomeado? Não se sentia satisfeita de ar e 
projetos de lágrima teimavam escapar de seus 

olhos. Como poderia chegar em casa e chorar 
sem o colo de sua mamã? 

Talvez o destino, na verdade, seja bom. Só 

apareça de forma pouco usual... e um pouco 
assustadora, Celeste admitiria para si um 
tempo depois. 
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Sua primeira reação foi estremecer 
quando seus pensamentos foram interrompidos 

por um contato inusitado em seu ombro. Um 
pouco molhado, aquilo se parecia com um beijo. 
As lágrimas que coçavam seus olhos desceram 

e sentiu sua barriga não somente apertada, 
como fria também. 

Estava pronta para dar uma boa bofetada 

no ousado, porém, quando se virou, viu que o 
autor da ação era aquele que tanto chamara 

sua atenção. Então seu corpo bagunçou de um 
jeito que seu cérebro em sanidade nunca 
conseguiria explicar: as mãos começaram a 

suar, a língua secou, os olhos arregalaram, seu 
estômago embrulhou e lhe fez querer vomitar. 

— Perdoe-me! A carne do homem é fraca 

e não aguenta tamanha beleza. A senhorita, que 
nunca apareceste em um baile e somente agora 

me concede a luxúria de te ver, me concede 
uma dança? —.E sem pedir, pegou em sua 
mão. 

Seu coração gritou em seu peito. De 
alguma forma, ela não conseguia dizer nada. 

Por um lado queria gritar, por outro correr; 
porém, ainda queria conhecê-lo. Queria brigar 
consigo por assustá-la; queria perguntar-lhe 

sobre os jornais. Contudo, ficou quieta, sem 
nem ao menos entender por que estava quieta. 

Ele puxou sua mão, mas ela continuou 

parada. Não conseguia tirar as palavras de sua 
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garganta, porém também não aceitaria ser 
levada daquele jeito. Só então o homem pareceu 

perceber que ela chorava. 
— Oh, não era minha inten... 
— Celeste! O que fazes com esse homem?! 

Como se já não estivesse rápido o 
bastante, seu coração acelerou. 

— Pai? 

— Solte agora minha filha, miserável! 
O homem a soltou de súbito. 

Aparentemente, lágrimas não eram o suficiente 
para fazê-lo vacilar, apenas gritos. 

—.Não bastam as acusações no jornal! 

Queres até mesmo importunar minha Celeste! 
Pois nunca a terá, nunca! — bradava seu pai 
contra o abolicionista, envolvido pela cólera. 

Ele nunca havia ficado assim por sua 
causa, Celeste reparou. Normalmente só o via 

bravo assim com sua mãe, em muitas das 
noites em que brigavam. Para a filha sobrava 
somente frieza e desprezo. 

—.Vamos, Celeste! E não ouses voltar a 
se envolver com este cretino! 

Alguma coisa despertou em Celeste. Uma 
espécie de divertimento capaz de provocar um 
sorriso em seu rosto, apesar da situação 

assustadora. Quando gritou com seu pai na 
semana passada, por querer sua mamã de 
volta, ele apenas a ignorou. Ela bradava, e ele 
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ignorava. Agora, vendo a revolta em seu rosto, 
sentia-se misteriosamente satisfeita. 

Então realmente se moveu para seguir 
seu pai. Mas antes, sorrindo pela primeira vez 
para aquele homem, lhe disse esperar vê-lo de 

novo. 
Os olhos do seu pai poderiam ter vindo 

diretamente do inferno, pois pegavam fogo. 

Talvez a raiva fizesse sua mãe apanhar mais 
tarde. Bom, ao menos a mulher não teria como 

descontar em sua mamã depois. 
É, talvez estivesse apaixonada. E queria 

se casar com aquele homem. 

 
*** 

 

Bom, havia se casado com ele. E o 
abolicionista acabava de puxar a maçaneta, 

entrando na casa. Celeste gritou boas-vindas, 
mais interessada em fazer sua leitura do que 
em correr para dar-lhe um beijo. Viu-se 

duplamente motivada quando viu um texto 
falando sobre moda. Porém, não a moda que 

estava algumas páginas atrás: uma crítica 
justamente a esta. O espartilho que tanto já 
havia lhe apertado e os sapatos que criaram 

tantas bolhas em seus pés, ali apareciam como 
um absurdo. A moda deveria se adaptar ao ser 
humano, não o contrário. Sentiu-se 

compreendida e desejou saber mais sobre 
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Sarah Bernhardt, uma atriz que um dos textos 
seguintes indicava. 

—.É a mulher receber uma distração que 
já se esquece das obrigações com o marido! 

Celeste suspirou, perdendo o ritmo da 

leitura. 
—.Ora essa! Chego em casa exausto e 

nem ao menos um jantar quente me esperando. 

As mulheres não são mais como antigamente! 
Ele continuou exclamando sobre como as 

mulheres estavam se esquecendo de suas 
funções sociais e tentando usurpar os cargos 
dos homens. Até aí, nada que Celeste ainda não 

houvesse ouvido da boca do seu marido. Às 
vezes ecoava as frases de seu pai em sua 
cabeça e ela via semelhança entre eles, mas não 

podia ser, não é? Seu marido abolicionista nada 
deveria ter a ver com um dos maiores 

escravocratas de Campinas. 
Ela o deixou falando sozinho enquanto 

preparava o jantar. Preferia pensar em que 

começo aquele texto que estava lendo havia 
tido. Divertia-se internamente imaginando o 

que teria levado o personagem principal a se 
apaixonar pela moça de mesmo nome que o 
seu. No fim, ele passava a amar Alice. E se 

houvesse, no começo, um indicativo, pequeno 
sinal, de que ele amava Alice desde o início e só 
não o admitia por não apreciar sua aparência? 

Que indicativo seria esse? Um olhar um pouco 
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mais demorado? Como aquela cena haveria de 
ter sido escrita? 

Mesmo enquanto já comia, o marido 
continuava a falar. Com a boca cheia, Celeste 
não conseguia ver a graça em suas articulações 

que havia visto no dia do baile. Na verdade, ele 
parecia um pouco ridículo. 

— Pois nem respostas tu me dás! 

E realmente. Ela havia se cansado de 
tentar conversar com ele. Quando ela falava 

algo de errado, ele orgulhava-se em se mostrar 
mais sabido. Porém, quando o superava 
intelectualmente, ele se aborrecia e assim ficava 

o resto da noite. Pois então preferia ficar em 
silêncio. 

—.Já que és assim, não haverei mais de 

comprar-te jornais. Um homem merece respeito 
e tu o estás esquecendo. 

 
*** 

 

Em momentos como aquele, em que 
caminhava raivosa pela rua, se lembrava de 

seus pais a proibindo de casar-se com um 
homem cuja fortuna era no mínimo vinte vezes 
menor da de sua família. Além disso, de acordo 

com seu pai, tudo o que esse homem queria era 
fali-los. Como ela poderia casar com alguém 
que queria fazê-los perder a principal fonte de 

renda? E ela o fez. Expulsa, sem nem ao menos 



56 
 

poder voltar para recolher seus pertences, 
prometeu nunca mais olhar na cara daqueles 

que a haviam gerado. 
Agora, depois de restrito o simples direito 

de leitura, procurava por um menino vendendo 

jornais, como as vezes o via ao ir para a feira. 
Após ouvir aquele absurdo, sentiu um impulso 
enorme de gritar. Como ele se sentia no direito 

de fazer aquilo com quem chamava de esposa? 
Antes de elevar a voz, porém, se lembrou das 

diversas vezes em que sua mãe lhe disse para 
não discutir com seu futuro marido. Apenas 
ignorar. A força física do homem é maior. Então 

se levantou e saiu de casa, apenas com sua 
bolsa de compras e um pouco de dinheiro que 
usava para a feira. 

Não havia como fingir: o amor não era o 
que esperava quando criança. Realmente 

embrulhava sua barriga. Mas não de um jeito 
confortável. Diante daquilo, preferiria não amar. 
Porém, não havia somente reclamações: ao 

menos, em sua casa atual, não havia chicotes. 
A casa dos pais aparentava ter chicotes por 

todo o lado e, quando ouvia certos gritos, sabia 
o que estava acontecendo na lavoura. 

Lembrava-se perfeitamente de quando viu 

sua mãe bater em Joana pela primeira vez. Ela 
estava com um chicote. Talvez tenha sido 
naquele dia que Celeste deixou de sentir amor 

por aquela que a teve em suas entranhas. Como 
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amar alguém que levava chicotes consigo, 
objeto que em um golpe já conseguia arrancar 

filetes vermelhos? Lembrava-se de botar-se em 
frente de sua querida mamã, implorando para 
que sua mãe deixasse de machucá-la. 

Talvez Celeste devesse ter aprendido mais 
com sua mamã. Mesmo sendo agredida, 
continuava encarando sua mãe nos olhos, sem 

se mover. Sangue escorria do seu braço e 
nenhuma lágrima dos olhos. Quando a pequena 

lhe perguntou depois se não doía, a ama lhe 
respondeu: 

—.Dói muito, meu bom anjo. Mas 

enquanto nos fazem mal, não devemos dar-lhes 
o gosto das lágrimas. Caso um dia ousem 
machucar-te, olhe-os bem nos olhos e não 

chores. A humilhação dói mais. 
Uma década mais tarde, Celeste ainda 

não conseguia seguir esse conselho. Chorona 
por natureza, estava sempre a chorar e a calar 
sua voz. 

Embora estivesse acostumada desde bebê 
a ouvir sua mãe dar as ordens e Joana 

obedecer, nunca soubera o motivo. Crianças 
não entendem hierarquia, e qual era aquela 
hierarquia que permitia que uma pessoa 

machucasse a outra? Então um dia perguntou 
para sua mãe o porquê daquilo. 

— Ela é uma preta, filha, não percebes? 
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E por ter se irritado ao dizer isso, deixou 
a agulha do seu bordado espetar o dedo e 

sangrou. 
—.Oras! Olhas o que me fazes! Nunca 

mais me importunes com algo do gênero 

— Mas, mãe — a pequena continuou —, 
as tuas cores são diferentes. Mas o que muda 
se sangram vermelho igual? 

Aquela foi a primeira vez que apanhou de 
sua mãe. E a primeira que desobedeceu a sua 

mamã também, pois chorou. 
Desobedecia de novo, ao chorar pela 

injustiça do marido. Pois já que ele não queria 

dar-lhe mais jornais, mesmo sendo dono de um, 
iria ela em busca. Porém, só se lembrou depois 
que aquele menino apenas ficava por ali na 

hora do almoço; já havia passado da hora do 
jantar. 

Suspirando, a decepção havia acalmado 
sua revolta. Era bom voltar para casa, não 
queria testar a fúria do marido. Já estava se 

virando para fazer o caminho de volta quando 
viu ao longe alguém com diversos jornais no 

braço. 
Estreitou o olhar. Estaria ela ficando com 

problemas de visão? Chegou mais perto para 

checar. 
Não podia ser, normalmente eram 

meninos. 
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O que estaria fazendo uma mulher a 
distribuir jornais? 

Percebendo um olhar curioso, a mulher 
chegou perto dela. 

—.Boas tardes! Não gostarias de levar 

contigo um jornal dedicado aos interesses da 
mulher? 

—.Hum... é sobre moda? — perguntou 

Celeste, não conseguindo disfarçar seu leve 
desinteresse. 

A mulher sorriu e seus olhos brilharam. 
— Posso ver que tu também não aprecias 

muito a moda, não? — disse, em tom de riso. — 

Não te preocupes. Este é diferente. E acredito 
que vais gostar. 

E estendeu o jornal para si. “Eco das 

Damas”, Celeste leu na parte frontal. 
— A propósito, me chamo Eva. Até mais! 

Antes que Celeste pudesse dizer seu 
nome, Eva já tinha andado para o lado oposto. 
Não entendendo muito bem o que havia 

acontecido Celeste fez o caminho de volta para 
casa, se certificando de antes comprar umas 

frutas para esconder o jornal na sacola. 
Quando abriu a porta, esperava encontrar 

seu marido pronto para gritar consigo. Em vez 

disso, encontrou a casa em silêncio. Atenta, 
com o coração a batucar de estranhamento, foi 
para o quarto, encontrando seu marido 

calmamente sentado na cama. 
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— Oh! Minha mulher! Não me assustes 
mais desse jeito! O que seria de mim se tu não 

voltasses? 
Como ela teria ido embora sem levar 

consigo nem ao menos uma muda de roupa? 

Celeste se perguntou. Teria falado isso caso seu 
marido suportasse a ironia. 

—.Perdoe-me pelo que falei — disse, 

aproximando-se demais. Desgostosa, Celeste 
segurou a vontade de dar um passo para trás. 

— Continuarei trazendo-te jornais. Dei uma 
olhada e entendo a falta que sentes de ver um 
pouco de moda! Mulheres são assim mesmo, 

não? 
Sentindo a mão dele em seus ombros, 

Celeste já presumia para que caminho aquela 

noite estava indo. 
—.Apenas deixes o jantar pronto para 

minha chegada, sim? Viste como é fácil que 
cheguemos a um consenso? Não precisas fugir 
de mim. 

As mãos subiram para seu pescoço. 
Fechou os olhos. 

Era normal que uma mulher aguentasse 
esse tipo de coisa pelo marido. Não era? 

 

*** 
 
Quando Celeste abriu aquele jornal, não 

sabia direito o que esperar. Apenas o abriu, 
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sabendo da possibilidade de encontrar ali a 
mais tola das tontices. O que falaria de tão 

interessante um jornal exclusivo para 
mulheres, afinal? 

E não precisou de mais de uma linha 

para saber que estava errada. A cada linha, ela 
apenas errava mais, e nunca o erro lhe soou tão 
doce. Até que um parágrafo específico eriçou até 

os pelos mais finos de seu braço: 
“É necessário demonstrarmos que não 

somos essas estúpidas, essas fracalhonas, que, 
como dizem os homens, deixam-se facilmente 
iludir, deixando-se escravizar. A mulher de hoje 

também estuda, também pensa, sabendo 
conhecer o que é útil e o que é mau para a 
família. Ela também quer o progresso, também 

quer o engrandecimento da humanidade, pela 
realização das ideias modernas.” 

O ar faltou-lhe, pela primeira vez, da 
forma mais excepcional possível. O sangue 
subiu para seu rosto de forma a lhe fazer corar. 

Sentiu o desejo de dizer aquilo para todos: colar 
na porta de entrada! De alguma forma, seu 

marido havia de ouvir aquilo. 
Aquele era um jornal. Um jornal escrito 

por mulheres brasileiras e portuguesas. Quase 

não conseguia aguentar-se, falavam-lhe na 
escola que não poderia escrever, que os grandes 
literatos seriam sempre homens, mas aquelas 

eram mulheres escrevendo! Seu mundo 
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desabou. E desabou da forma mais saborosa 
possível. 

Continuando a passar os olhos pelas 
próximas folhas, deleitou-se como nunca na 
leitura. Do pouco que conhecia de filosofia, 

Voltaire sempre se destacava. Mas ela não 
conhecia Madame Émilie du Châtelet, mulher 
que namorava Voltaire e também escrevia! Sua 

boca secou. Sentiu sede de todas aquelas 
mulheres das quais nunca havia ouvido falar, 

mas haviam existido! Haviam produzido! 
Sem nem passar a vassoura ou preparar 

o almoço, pôs o casaco e foi atrás de mais. 

Eva! Tinha de achar Eva! Caminhando a 
passos largos, só percebeu depois de sair que 
não havia penteado os cabelos. Algo a fazia não 

se importar nem um pouco com isso. 
Normalmente os elogios banais e fúteis que os 

homens lhes davam na rua a incomodavam e 
aborreciam, porém neste dia mal os ouvia. Pela 
velocidade em que andava, percebeu que não 

precisava ter pego o agasalho, estava suando. 
Sem nem ao menos notar, havia começado a 

correr. Chegou aonde havia encontrado Eva no 
dia anterior, procurou-a com os olhos, 
estremeceu com êxtase quando viu uma pessoa 

segurando jornais e — ah. 
Era o menino. 
Sentiu-se como uma rosa ao murchar. 
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Ontem a havia encontrado depois do 
jantar, como pôde esperar encontrá-la pouco 

antes do almoço? Era uma tonta, isso sim. 
Ainda se tivesse recebido maiores informações! 
Não sabia nada sobre aquela mulher, nem onde 

morava, nem a que horas aparecia por lá e nem 
seu sobrenome. Como faria para encontrá-la? 

Voltando desiludida, cogitou uma nova 

briga com o marido. Assim poderia sair de novo 
e se encontrar com Eva. Porém, daquela vez, a 

sorte havia lhe sorrido. Lendo um livro em um 
banco, lá estava a mulher de suas buscas. 

Uma súbita vergonha quase a impediu de 

ir vê-la. De alguma forma, não queria 
atrapalhar sua leitura, que parecia tão 
proveitosa. Mas aquela necessidade de falar, 

sempre entalada em sua garganta... ela estava 
quase vomitando. Não aguentava mais. 

Precisava falar com alguém, contar suas 
descobertas. 

Com os dedos tremendo, então, se 

aproximou. 
— Eva? 

Muito calma, Eva levantou os olhos. Em 
menos de um segundo já a reconheceu e 
exclamou: 

— Oh! Fostes tu quem encontrei ontem, 
não? Lestes o jornal? 

— Sim! 
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E foi o bastante para que Celeste 
desatasse a falar sobre como não acreditava 

que eram mulheres escrevendo e dirigindo um 
jornal. Sobre terem existido mulheres que 
contribuíram para a história. Sobre estar 

extasiada e querer saber mais sobre aquilo. 
Querer ler mais! Sobre o poema da última 
página ser lindo e, veja só, também escrito por 

uma mulher! 
Falou, falou, falou e ainda teria mais para 

falar, se não fosse sua barriga ter roncado de 
fome e o céu mudado de cor. 

— Oh! Já é tarde! Perdoe-me, por quanto 

tempo devo ter te ocupado! 
Em risadas doces, Eva lhe pediu para que 

não se preocupasse com isso. 

— Tenho somente uma queixa. 
E os pelos da nuca de Celeste se 

eriçaram. Que erro teria cometido? 
— Ainda não me falaste teu nome. 
Aos risos, mais altos do que o tom de voz 

que sua mãe recomendava que usasse, 
respondeu: 

— Celeste. Me chamo Celeste. 
—.É um lindo nome. Diga-me Celeste, 

concede-me o prazer de um almoço? Creio 

estarmos ambas famintas. 
E antes de pensar em qualquer 

empecilho, ou na própria existência do seu 

marido, aceitou o convite. 
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Dessa maneira, entrou na casa de uma 
mulher que conhecia há apenas dois dias. E, 

por acaso, na casa mais graciosa que já havia 
visto. As duas então cozinharam juntas, 
comeram e depois limparam tudo sem ficarem 

quietas por somente um segundo. Surpreendeu 
Celeste o quanto aquela mulher sabia de 
filosofia e dos “saberes de homem” e falava com 

tranquilidade sobre preciosidades da Grécia 
Antiga, ensinando para Celeste até mesmo da 

Safo: “sim, desde aquela época as mulheres 
escreviam!”, falava Eva com orgulho. 

Aquele almoço, preparado em horário de 

lanche da tarde distraiu Celeste e quando ela 
reparou, faltava pouquíssimo para seu marido 
chegar em casa. Com nada arrumado, nem 

janta pronta. 
— Tenho que ir! Meu marido já está para 

chegar! 
— Oh, tudo bem. Vá, mas voltes amanhã, 

sim? Podemos almoçar juntas de novo e tu já 

sabe meu endereço. 
O sorriso de Celeste deixava ditada sua 

resposta: com certeza ela voltaria. 
 

*** 

 
Por questão de menos de cinco minutos 

Celeste chegou antes do marido. E, nesse curto 

intervalo de tempo, teve de achar algum lugar 
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para esconder seus jornais (Eva havia lhe dado 
outras edições!). Não queria deixar o marido vê-

los. De alguma forma, era segredo seu. Seu e de 
Eva. Havia uma gaveta com chave e aquela 
seria perfeita, porém seu marido dizia que o 

antigo dono da casa havia levado consigo. 
Achava difícil de acreditar, porém, como havia 
conversado com Eva mais cedo, homens tinham 

tendência em achar suas mulheres estúpidas. 
Assim, mal havia terminado de esconder 

os jornais na sua gaveta de roupas íntimas que 
já ouviu o grito do marido: 

— Como pode! Mais uma vez sem jantar 

pronto! Celeste! — esbravejou, entrando no 
quarto a passos pesados. — Não havíamos 
entrado em um consenso em que eu te trazia 

jornal para distrair-te e tu cumpririas sua 
função de esposa e me deixavas pronto o 

jantar? 
Tomado pela ira, rasgou o jornal em suas 

mãos em dois, o amassou e jogou em sua 

mulher, continuando a bradar insultos. 
Celeste, que estava ajoelhada por ter 

acabado de fazer seu esconderijo, se levantou. 
—.Dói muito, meu bom anjo. Mas 

enquanto nos fazem mal, não devemos dar-lhes 

o gosto das lágrimas. Caso um dia ousem 
machucar-te, olhe-os bem nos olhos e não 
chores. A humilhação dói mais. 
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— Repitas o que disseste — Celeste disse. 
Seu coração tumultuava em seu peito. As 

lágrimas ameaçavam aparecer. Mas continuou 
o olhando nos olhos. 

— Hum? 

—.Disseste que sou uma mulher 
imprestável. Repitas se és capaz. 

Naquele momento, foi a vez do marido de 

não dar uma resposta. 
—.Não fiz o jantar por conta de 

complicações pessoais. Não voltes a me 
insultar. 

E foi para a cozinha, permitindo-se sorrir. 

Havia falado. 
 

*** 

 
— Eva, não tens marido? 

Aquele se tornou um hábito comum das 
duas, almoçarem juntas. Já fazia duas semanas 
em que se ocupavam uma com a outra pelas 

tardes e a impressão de Celeste era de que não 
enjoaria daquilo nunca. 

— Já tive. Hoje sou viúva. 
— Oh. Minhas lástimas. 
—.Não tenhas. A mulher mais feliz é a 

viúva. 
Celeste tentou negar, não o conseguiu. 
—.Eu tenho direito ao dinheiro que 

nenhuma mulher casada tem. Mesmo que ela 
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venha de uma família rica, o dote irá sempre 
para o marido. 

— Identificas-te? 
— Sim. Imagino que tu também. 
Os sorrisos de cumplicidade haviam 

virado comum para as duas. 
— Em parte. Meus pais expulsaram-me. 
— Como?! 

—.Vim de uma família escravocrata e 
casei-me com um abolicionista. 

— Oh! Ao menos valeu a pena? 
Celeste sorriu em resposta. Um sorriso 

que tinha todas as emoções, menos a felicidade. 

— Entendo... 
—.Meu marido está para chegar — e 

levantou-se. 

— Um momento! 
E antes de deixá-la ir, rapidamente Eva 

foi até a estante e tirou de lá um livro. 
— Celeste é um lindo nome. E em minha 

percepção, é nome de escritora. Achei que este 

pudesse inspirar-te. 
Eva devia saber tudo o que Celeste 

precisava. Úrsula, obra de Maria Firmina dos 
Reis, seria o primeiro romance escrito por uma 
mulher que Celeste leria. E, naquele momento, 

aquilo era tudo o que ela precisava. 
Naquela noite, quando se deitou, assim 

que o marido se pôs ao seu lado, começou a 
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subir-lhe a barra da camisa. Celeste estremeceu 
e abriu os olhos. 

— Não me toques — disse. 
— Como?! 
— Não me toques. Desejo dormir. 

— Como um marido não pode tocar sua 
mulher? 

— Boa noite. 

Ele não foi discreto em levantar da cama. 
Nem em pegar o agasalho. Nem em sair da 

casa. E Celeste sabia o que os homens faziam 
quando saíam de casa à noite. 

Porém, não poderia importar-se menos. 

Naquele momento, era Eva em quem pensava. 
 

*** 

 
De pronto Celeste se apaixonou por 

aquele livro. E paixão sempre vem com dor. A 
autora explorava os sofrimentos e injustiças da 
escravidão e tudo a lembrava de sua antiga 

casa. De dores que já vira outros tomando. O 
estalo de uma chicotada nunca sairia de sua 

cabeça. Intercalado com romance, Celeste se 
martirizava e sorria com aquele livro. 

Porém, apesar das fraquejadas do seu 

coração, Celeste conseguia lidar com aquilo. Até 
chegar no capítulo da preta Susana, que em 
muito assemelhava a sua mamã Joana. 



70 
 

Foi descrito de como ela foi tirada de seu 
país natal, de sua liberdade, para entrar em um 

navio com mais de trezentas pessoas. Onde não 
havia comida, não havia água limpa. E Celeste 
ia imaginando Joana passando por aquele 

sofrimento. Perdendo os filhos de sua terra 
natal. Perdendo a todos que amasse. Para um 
dia ter de servir a uma filha que não era sua, 

sob chicotadas. 
Aquilo foi demais para si. Havia acabado 

de sair da casa de Eva, seu marido já estava 
para chegar, mas alguma coisa a impulsionou 
para lá novamente. Precisava de alguém e sabia 

que esse alguém não era seu marido. 
As lágrimas começaram a descer 

enquanto Celeste ainda andava. Sua mamã 

poderia ter passado por todas aquelas dores. 
Todos os escravos poderiam ter passado por 

todas aquelas dores. Mas a de Joana havia um 
peso a mais, um peso que Celeste sempre 
tentou ignorar, e só agora despontava com força 

em seu peito. 
Para que Joana pudesse dar a Celeste seu 

doce leite quando bebê, uma criança nascida de 
suas próprias entranhas deveria ter ficado sem. 
Para Celeste crescer, linda e saudável, um outro 

perdeu essa oportunidade. Um outro que Joana 
haveria de, naturalmente, amar mais que a 
criança branca. E sabia que era por isso que 

sempre existiu resquícios de tristeza em seu 
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olhar. Não importava se Joana também a 
amasse: Celeste sempre seria a causa para a 

perda de seu bebê. 
Haviam lhe tirado seu país e sua 

liberdade; porém, era Celeste quem havia feito o 

pior: tirado a chance de alimentar e amar o 
próprio filho. 

Quando chegou na casa de Eva, já estava 

se arrastando. Não conseguia mais ficar de pé. 
Nunca mais veria sua mamã. Nunca 

poderia lhe pedir perdão. 
—.Celeste! — gritou Eva, preocupada, 

quando abriu a porta por ouvir choros e 

encontrou sua amiga encolhida no chão. 
Ajudando-a se erguer e ir para a cama, 

Eva não lhe perguntou nada aquela noite. 

Apenas lhe fez carinho e enxugou suas 
lágrimas, até que adormecesse. 

 
*** 

 

Quando acordou, no dia seguinte, 
começou o dia magicamente bem. Olhar para 

Eva em vez de seu marido com certeza possuía 
um efeito de cura. 

Recebeu café-da-manhã na cama e sabia 

estar sendo mimada. Aceitou de bom grado. 
Pela primeira vez, as duas ficaram quietas, 
apenas se olhando. E, por aquele olhar, Celeste 
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decidiu falar o que já vinha pensando havia um 
tempo: 

— Quero me separar. 
E a resposta foi o silêncio, por segundos 

que duraram muito mais do que segundos 

deveriam durar. Celeste repetiu: 
— Quero me separar. 
Dessa vez a réplica veio rápida. 

— Enlouqueceste? 
— Eu não o amo. Pior, o odeio. 

— Não, tu não podes! 
— Eu sinto por ti o que deveria sentir por 

ele. 

— Celeste! Pare! Já perdeste a bênção de 
seu pai, queres perder a do marido também?! O 
que é uma mulher sem um homem nesta 

sociedade? Somente o posso por ser viúva! Não 
poderás nem escrever! Quem serás tu sem o 

nome de um homem? 
Nem mesmo Celeste saberia dizer o que 

esperava. Com a confissão ainda fresca batendo 

em seu peito, lágrimas começaram a ganhar 
forma em seus olhos. 

— Celeste, ouça-me, sim? — Eva voltou a 
falar, com a voz mais calma. — Entendo-te. 
Antes de ser viúva, também detestava viver, oh, 

como o fazia! Contudo, já pensaste que até para 
poder viajar, precisas da autorização do 
marido? O máximo que podes fazer és parar de 

viver com ele, porém o nome dele continua em 
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tudo! Para tudo, precisa da autorização dele. 
Depois que mudaste seu sobrenome, não há o 

que fazer. 
Tudo o que Eva falava era verdade. E 

Celeste sabia de todas essas verdades. Mas 

alguma parte de si ainda queria acreditar nos 
livros, que lera na infância, em que havia a 
possibilidade de ser salva de uma vida 

detestável. De que algum dia o amor lhe 
salvaria. Ah, que bobalhona! Não encontrou 

este amor no homem com quem casara e agora 
o buscava novamente. O buscava em uma 
mulher, o que seus livros não ensinaram. 

Responder ao olhar de Eva apenas 
embrulhou ainda mais o estômago de Celeste. 
Era ali que desejava se mergulhar, sentia-se 

chamada. Talvez realmente fosse chamada, 
acreditou pela primeira vez que Eva também 

poderia desejá-la. 
—.Celeste... tens de entender. Gosto 

muito de ti — e a última parte saiu como um 

sussurro: — mas meu nome não é de um 
homem. Comigo, não serás nada. Não há como 

uma mulher ser algo sem um homem. Não por 
ser menos inteligente ou capaz, somente porque 
nossa justiça não nos permite. 

E as lágrimas que antes só a pinicavam 
desceram. Tristes como nunca o fizeram. Dessa 
vez, acreditou que sua mamã não se 

decepcionaria consigo ao vê-la chorar, não o 
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fazia por estar sendo humilhada. Chorava de 
raiva. Porque queria direitos. Porque queria ter 

uma vida bem-aventurada com alguém que 
amasse. Porque queria escrever. Porque queria 
poder ser alguém mesmo sem um homem. 

— Serei Celeste. 
E levantou-se, pondo-se a correr. Ouviu 

Eva gritar seu nome, mas não podia 

permanecer nem mais um segundo ali. 
Somente quando chegou em casa que 

lembrou que havia passado a noite fora e o que 
significava uma mulher passar a noite fora. 
Chegando em seu quarto, o marido estava 

sentado em sua cama, com todos os jornais que 
já escondera espalhados por ela. 

— Mexeste em minhas coisas — Celeste 

começou. 
— Mexi. Esperando encontrar resquícios 

do teu amante. Dele não encontrei nada, mas 
encontrei outros segredos. 

Celeste limpou suas lágrimas para falar 

com o marido. 
—.Sim, eu leio. Porque ficaste tão 

surpreso com isto? 
—.Como pôde não contar que estava 

procurando jornais por conta própria? 

— Como poderia contar-te? 
—.Sou teu marido! Devo saber o que 

fazes! O que esperas? 
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—.Não o entendo. És um abolicionista, 
contudo mantém-me presa! Quando que me 

compraste que não me recordo? 
— Não confunda as coisas! — se o marido 

estava tentando manter a calma, aquilo já havia 

se acabado. —.És uma mulher! És minha a 
partir do momento que pisaste na Igreja e me 
abriste tuas pernas! 

— Sou uma mulher! E mereço respeito e 
liberdade! Minhas ideias não se perderam só 

porque me casei contigo! 
—.Vagabunda... passaste a noite fora e 

ousas dizer merecer respeito! Ideias sobre o que 

teria? Daqui a pouco me falarás que é um 
direito da mulher passar a noite fora, é isto? 

—.Tu fizeste o mesmo na outra noite! 

Hipócrita! 
—.Unicamente porque tu me negaste! 

Eras uma moça boa, começaste a ler estas 
baboseiras e te perdeste! Era pelo teu bem que 
não queria deixar-te ler! Me desobedecestes e te 

tornastes uma vagabunda! 
— Não aceitarei teus insultos! Te achas 

superior somente por teres nascido homem! Lhe 
direi que não o és! És um verme com quem me 
arrependo todo dia de ter me casado! 

O marido aproximou-se de si. E o medo 
maior de Celeste naquele momento não era o de 
ser agredida, era que ele a tocasse como um 

amante. Percebeu que conseguiria aguentar a 
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fúria de receber uma bofetada, porém, um 
toque íntimo daquele homem a faria preferir a 

morte. E foi por isso que, mesmo ciente de tudo 
que Eva havia lhe dito, estava certa de sua 
decisão. Nunca mais choraria de humilhação, 

ainda que isso significasse consequências 
irremediáveis. 

Assim, ainda cautelosa em andar para 

trás quando o marido pisava para frente, 
respondeu em uma certeza inquestionável: 

—.Por isso decido agora que quero me 
separar. Não mais te tolero. 

E alguma coisa mudou no olhar daquele 

homem. Alguma coisa que fez com que Celeste 
percebesse que deveria correr. Porém, ela não 
teve a chance de ir embora, a maldita 

curiosidade falou mais forte, quando o viu 
tirando uma chave de seu bolso. Havia apenas 

uma parte do quarto que precisava de chave 
para ser aberta. 

Se dirigindo à gaveta trancada, Celeste 

esperou que ele tirasse dali qualquer coisa, 
menos o que realmente tirou. 

Um chicote. 
— Tu... tu és igual o escravocrata do meu 

pai. 

O transe absurdo da realização a 
paralisou e somente quando o homem começou 
a lhe acertar que Celeste engoliu a realidade e 

começou a correr. O primeiro ataque pegou em 
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seu braço, rasgando totalmente sua pele. O 
segundo, quando ela já corria pela escada aos 

tropeços, arrancou um pedaço de sua perna. 
Seu chinelo estourou enquanto esbarrava pelos 
móveis. Sentiu o golpe em seu ombro. Jogou 

uma panela no homem para que ele não a 
alcançasse e a última das chicotadas atingiu 
sua perna. 

Ensanguentada, Celeste conseguiu correr 
de sua casa. Ela havia saído de uma casa de 

chicotes para outra, percebeu. A única 
diferença era que o alvo havia mudado, se 
tornado ela. Sem saber o que fazer com essa 

informação, Celeste apenas correu, sem saber 
para onde estava indo. 

“Essa aprontou”, “vem pra casa que cuido 

de ti, linda”, “ih, essa foi pega de jeito, hein” 
foram algumas das coisas que ouviu enquanto 

corria. O sangue descia de seu corpo e o 
barulho do estalo se misturava com a voz de 
Eva em sua cabeça, dizendo que não havia o 

que se fazer, ela era uma mulher. Para os 
homens, ela nunca seria Celeste. E eram os 

homens que seguravam os chicotes. 
Depois de correr o que lhe pareceram 

quilômetros, percebeu estar seguindo o trajeto 

para a casa dos seus pais. E foi quando seus 
olhos buscaram a visão do casarão que viu o 
fogo despontando do céu. Mesmo longe de si, 

aquele vermelho pareceu queimar seus olhos. 
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Policiais passaram correndo ao seu lado, 
gritando “Revolta! Revolta!”. O fogo saía de onde 

fora um dia sua casa. 
Com policiais indo até o local e cidadãos 

correndo para se esconderem em suas 

respectivas casas, muitos esbarravam nela. Isso 
não fez com que Celeste se mexesse, ao 
contrário, ela se sentou, ali mesmo, não se 

importando que muitos pisassem em seus 
machucados. 

O sangue de seu corpo escorria pelo chão 
da calçada enquanto percebia que seus pais 
estavam provavelmente mortos. Depois de anos 

de chicotadas, seus escravos haviam se 
vingado. Ela não tinha para onde ir, mas sua 
mamã estava vingada. 

Começou a chorar. E depois a rir. 
Imagens do seu marido a atacando com o 

chicote a invadiram. Imaginou quando seria 
sua vez de se revoltar. 
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Uma memória a mais 
                                                                    por Brenda Mendonça 

 
 

 
oi bom. Eu tinha saudade daquela sensação, 
daquele abraço que, sem dúvida, dispensou 

qualquer palavra, mesmo parecendo ter dito 
por si próprio: caramba, que saudade. 

Fixei os olhos naquela face que não 
mudara em nada, mesmo depois de tanto 
tempo. O sorriso era o mesmo, o toque era o 

mesmo. Mil e uma coisas passaram pela minha 
cabeça e meu mundo real pareceu sumir. Não 
foi muito tempo, foi só o suficiente para 

aumentar uma certeza recolhida que eu insistia 
em negar, infelizmente. 

Num segundo momento, outra sensação, 
dessa vez mais intensa. Agora eram duas, três 
mil coisas passando pela minha cabeça. Foram 

pouco mais de duas horas num universo 
paralelo, o tempo não poderia passar... ah! Me 

deixa ficar um pouco mais com você. E de fato, 
por mim, viveria dias e dias naquele sofá, numa 
madrugada infinita, sem fome, sem frio, sem 

falta. Eram movimentos milimétricos, 
insignificantes, mas carregados de ansiedade e 

F 
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agitação interna, tudo timidamente feito em 
silêncio, com o único propósito de um sentir-se 

mais próximo do outro. E estávamos tão 
próximos que, de certo modo, parecíamos estar 
a ponto de cruzar o limite entre aquilo que 

éramos antes para o que somos hoje. 
Minha mão caminhava sobre seu rosto e, 

propositalmente, sua boca. Tudo o que se ouvia 

entre aquela mínima distância era a respiração. 
As respirações se cruzavam, pareciam dançar 

naquele limite já quase inexistente – e assim 
passou o minuto mais longo daquele dia, 
daquela semana, daquele mês. E quando o 

ápice não supriu mais o momento, sua boca 
sutilmente encontrou a minha. Seu beijo 
também não mudara, seu jeito não mudara, 

éramos um só. 
Éramos. 

E fomos assim por mais um instante, até 
me despedir. 

Fixei os olhos naquela face pensativa tão 

conhecida por mim. O que foi? O que 
aconteceu? Eu já sabia a resposta. Era outra 

despedida, mas sem data para, quem sabe, 
reencontros. E enquanto machucava a ele, feria 
igual a mim. É, mais um abraço para meu 

acervo pessoal de últimos abraços. A diferença 
foi ele ter vindo junto daquilo que sempre gostei 
de ouvir. Aliás, minto, isso foi apenas 

consequência. A real diferença foi ter vindo com 
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uma imensa interrogação, com significados um 
tanto perdidos. Mas mesmo com os olhos 

vendados e os pensamentos alheios, havia ali 
algo especial. Havia ainda alguma coisa que, ao 
contrário de nós, não mudara. 

O duro era saber que todo aquele 
sentimento, por mais forte e maior que fosse, 
não nos faria passar daquele ponto. Não era 

mais possível viver o que tanto insistimos em 
viver. Nossa hora passou. 

E no meio daquilo tudo, a única coisa que 
me fez partir foi a certeza de que aquele amor 
seria eterno... 

...para nós dois. 
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Predestinação 

                                                      por Igor Motta Gil 

 
 

 
s pés descalços de Anastásia encontraram 

o chão da colina. Cambaleou com o 
impacto, mas conseguiu retomar o 

equilíbrio. 

A chuva dificultava seu trajeto, 
ensopando suas roupas ensanguentadas e 

criando poças escorregadias pelo caminho. 
Seus cabelos negros conduziam pequenos 
filetes de água através de seu fino rosto de pele 

negra. 
Subia a parte mais íngreme da colina. 

Marchava como um autômato, sem pensar nas 

consequências de seus atos. Buscava apenas 
um objetivo: ficar viva. Olhou para trás e 

visualizou a nuvem disforme. Era preto-
acinzentada, se movimentava rapidamente, 
expandindo e retraindo o corpo gasoso. Emitia 

um som rouco que lembrava à Anastásia 
pessoas gritando em pânico. Aquele barulho 

repugnante fez seu corpo tremer. Sabia que não 
havia mais esperança, teria o mesmo destino de 

O 
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sua família, seus amigos, seus inimigos e de 
qualquer pessoa que havia conhecido em vida. 

Ao chegar ao topo da colina avistou seu 
único destino possível. Desde criança aprendeu 
que adentrar nas planícies das flores de sangue 

era suicídio. A descrição de sua professora era 
viva em sua mente, alertando sobre a terra 
negra e acinzentada, sobre os ossos de todos 

aqueles que pereceram na Grande Guerra das 
Flores e todo o sangue derramado que agora 

germinava rosas vermelho-escuras. O céu nas 
planícies era nebuloso, escuro o suficiente para 
parecer que a chuva havia dominado o sol pela 

eternidade. 
Mas não havia outro lugar para correr. 
Acelerou o passo para descer o pequeno 

morro onde estava, mas pisou em falso e caiu. 
Sentiu a terra entrando em sua boca conforme 

deixava uma nuvem de poeira para trás. Bateu 
o rosto no chão e sentiu pequenos fragmentos 
espetarem suas bochechas. Tentou levantar, 

mas quando apoiou o peso nos pés gritou de 
dor. Um objeto esbranquiçado estava fincado 

em seu calcanhar. Passou os dedos 
delicadamente pelo ferimento para tentar tirá-
lo, mas ao mero toque sentiu uma dor tão 

violenta que gritou mais uma vez. Forçou-se a 
continuar, mesmo mancando, pela planície. 

A chuva banhava seu corpo, levando 

lágrimas e sangue para o solo. Os rostos de 
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seus familiares passavam pelos seus olhos, 
ouvia risadas distantes que esquentaram seu 

corpo, mas durou pouco tempo, até lembrar da 
maneira como aquela fumaça preta penetrara 
corpo de cada um deles. Atravessava o campo 

de rosas vermelhas tentando não olhar para 
trás, ora ou outra olhava para o chão, infestado 
de crânios e ossos dos mais diversos lugares do 

corpo. 
Arrastou-se por horas. Subiu e desceu 

inúmeras elevações, nadava sem destino 
naquele mar vermelho. Depois de muito tempo, 
avistou ao longe uma ponte, sem nenhum apoio 

lateral, parecia ser feita de pedra. Não 
conseguia ver onde ela terminava, mas parecia 
longe o suficiente. Embaixo dela havia uma 

grande cratera, e Anastásia sabia que, nas 
terras flutuantes de Cross, todos os buracos 

levavam ao mesmo lugar – para os mundos 
inferiores, os reinos longínquos que nunca 
conhecera. Aumentou o passo, mesmo que isso 

fizesse sua perna queimar de dor, mas 
conseguiu alcançar a base da ponte. Sem 

pensar duas vezes, iniciou a inclinada subida 
para o outro lado, onde quer que ele fosse. 

Correu pela pequena ponte, evitando 

olhar para as silhuetas longínquas que 
formavam o mundo terrestre distante do seu. 
No meio da construção, como um topo, uma 

pequena base era sustentada pelos dois arcos 
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que formavam a ponte de pedra. Nesta base 
havia apenas uma rocha cinza, visivelmente 

desgastada pelo tempo, que parecia habitar 
aquele pequeno espaço a mais tempo do que o 
próprio mundo existia, e Kevaline, como 

conhecida, até onde sabia, era muito antiga. 
Dela, brotava a comprida lâmina de uma 
espada. Mesmo com certa parte de seu 

comprimento enterrada, via-se que era maior do 
que a maioria das espadas feitas para serem 

carregadas em apenas uma mão. 
Anastásia olhou para a espada e não 

conseguiu imaginar o que um objeto como 

aquele estaria fazendo no meio daquele lugar, 
mas não importava, sua única chance de 
sobrevivência era pegá-la e bradar contra a 

criatura que a perseguia, mesmo que talvez isso 
não funcionasse. Alcançou com dificuldade a 

pequena base, olhou para trás e percebeu que 
aquilo que a perseguia estava mais próximo. A 
massa negra se contorcia no ar com violência, 

sem qualquer controle. Não havia outra 
escolha, poderia continuar fugindo daquilo por 

todas aquelas terras acinzentadas, onde quer 
que elas fossem terminar – e, provavelmente, 
ainda depois disso – ou poderia pular na 

direção daquele abismo infinito e morrer 
chegando ao mundo, tão diferente de sua vila 
flutuante, que sempre quisera conhecer. Mas 

não seria assim, aprendera com sua família a 
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morrer dignamente quando o momento 
chegasse. Todos eles assim fizeram. 

Esticou sua mão com tanta calma que 
sentiu, por um momento, que tinha absoluta 
certeza do que estava prestes a fazer. Encostou 

os dedos na guarda preta com detalhes em 
vermelho, fechou o punho e puxou a espada 
com toda a força que restava em seu corpo. A 

sensação que teve ao sentir a espada em suas 
mãos foi parecida com a de se preparar para 

carregar um baú cheio de lingotes de ferro e, no 
meio do caminho, perceber que na realidade o 
baú estava cheio de plumas. Sem perceber, 

havia levantado a espada para o alto, refletindo 
um pouco da luz solar em seu rosto. Tentou 
desviar o reflexo para outra direção, fazendo-a 

perceber que na lâmina havia inscrições 
estranhas, ora pareciam escrituras, ora 

pareciam runas com fins decorativos. 
Brilhavam com vivacidade, tons avermelhados 
se propagavam como um líquido seguindo 

caminhos pelas linhas no chão. 
Um calor repentino tomou conta do corpo 

de Anastásia. Sua mão parecia estar fundida à 
espada. Sentia agora seus pés e mãos pegando 
fogo, cada parte de si parecia se misturar ao 

estranho objeto que acabara de retirar da 
rocha. O mundo ao seu redor começou a girar 
em uma intensa velocidade incrível, misturando 

as imagens que a rodeavam de maneira a 



90 
 

tornar tudo um mesmo borrão indefinido. O 
calor aumentava, sentia-se uma tocha humana 

em meio ao desconhecido, sentia medo dentro 
de si ao imaginar que tudo aquilo que havia 
feito fora em vão, morreria queimada sem 

entender o que estava acontecendo consigo 
mesma ou com o mundo. Uma morte irônica 
para a filha de uma ferreira e de um cozinheiro. 

Sentiu seu corpo dissolver e se juntar ao 
redemoinho. Sentia-se pequena e sentia-se 

grande, tudo aquilo que girava dentro daquele 
lugar parecia astronômico, ancião, uma 
sabedoria há tempos esquecida que deveria ser 

mantida nas trevas. Mas era difícil se 
concentrar quando seus irmãos mais novos 
corriam pela casa. Seus olhos gasosos 

enxergavam cores em fluxos imensuráveis, 
como rios em pleno ar que corriam com extrema 

liberdade pelo espaço, passeavam por paisagens 
infinitas de outras terras, outros reinos e 
mundos, de outros planetas e dimensões 

intocadas pelos deuses. Tentou falar com seu 
pai, mas ele estava ocupado e odiava ser 

interrompido. Conseguia sentir cheiros 
estranhos, como pequenas linhas coloridas que 
se espalhavam pelo redemoinho, aromatizando-

o em tantas cores dançantes que faziam seu 
nariz doer. Sentia seus pés tocando terras 
longínquas, seus dedos tateando substâncias 

de todas as texturas. Ouviu ao longe o barulho 
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de martelo encontrando o aço, sabia que sua 
mãe trabalharia na forja durante todo o dia. 

Mal era capaz de manter os olhos abertos, ao 
passo que queria fechá-los, mas não conseguia 
qualquer uma das duas coisas; era forçada a 

assistir o que quer que aquilo fosse. 
— Vá, Anastásia. 
Como olhar um prisma de infinitos lados, 

via várias cenas ao mesmo tempo, todas tão 
diferentes.que,.quando.assistidas.simultaneame

nte, pareciam idênticas. Via figuras humanas 
morrerem de todas as formas, decepadas, 
empaladas, esfaqueadas, degoladas….ao 

mesmo tempo, via figuras humanas nascerem, 
em uma consonância de choros. 

— Anastásia, o céu está se fechando… 

Viu impérios surgirem e ruírem com a 
mesma facilidade que folhas eram levadas pelo 

vento. Viu guerras eternas, montanhas de 
corpos despidos coroadas por pássaros negros, 
cabeças rolando de guilhotinas e rios de sangue 

fluindo por terras abandonadas. Viu o terror em 
cada canto desconhecido do universo, olhos que 

manuseavam as trevas como um fantoche, a 
observavam com gula; a espreita de apenas 
uma pequena chance para devorá-la. Viu 

sombras cobrirem cidades inteiras e apagá-las 
da história. Ao longe, avistou um trono vazio e 
percebeu que deuses nasceram e morreram 

para, por apenas segundos, usufruir daquele 
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estranho assento de marfim. Anjos caídos se 
rebelando contra os detentores dos céus, 

entidades despencando como estrelas cadentes 
em uma chuva de meteoros. Caiam por diversos 
lados do que nomeara de prisma, revelando a 

verdade para muitos desavisados. 
—.Continue, não desista nunca. Não 

pare. 

Mas para onde? Ela não conseguia 
entender. E, finalmente, ao cair da noite, o 

infinito. A eternidade convergente dos mundos 
em um ciclo de acontecimentos que lembrava 
uma grande serpente que devorava o próprio 

rabo. Pode ver um grande planeta rodeado por 
quatro luas, mas não deveriam ser cinco? 

Cerca de um quarto dele estava cercado 

por um grande círculo verde, tão denso e 
grandioso que era possível vê-lo de longe, junto 

às estrelas. Depois de muito tempo, Anastásia 
percebeu que aquele pequeno círculo delineava 
tudo o que era nomeado de Kevaline, o mundo 

em que habitava. 
— Todos nós precisamos de você. 

Antes que conseguisse reconhecer 
detalhadamente as silhuetas das terras 
flutuantes, fora jogada contra um chão 

acinzentado. Sua cabeça doía, sentia o doce 
sabor de sangue. Levantou-se com dificuldade, 
tentando entender tudo aquilo que havia 

presenciado e, ao mesmo tempo, descobrir onde 
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estava. Estava chorando, não conseguia 
lembrar o porquê, e não queria lembrar. Eu não 

consigo, estou sozinha, ela tentava responder; 
eu quero vocês, não me deixem, por favor. Mas 
as vozes não voltaram a responder, todas as 

terras e rostos se dissolveram. Estava só, o peso 
daquela escuridão caía sobre seus ombros, 
corroendo sua essência e apertando sua 

garganta. Mas várias e várias luzes nasceram à 
distância, como um céu estrelado de uma 

região deserta. Zunidos agudos fizeram 
Anastásia tampar os ouvidos. Uma grande dor 
no peito a fez deitar no que achou que fosse o 

chão. Fora colocada para fora do turbilhão. 
Viu-se cercada por colunas brancas 

posicionadas de forma simétrica. Espalhavam-

se por todas as direções, como corredores que 
alcançavam o horizonte. Estava em um 

ambiente volátil, parecia que a qualquer 
momento tudo aquilo poderia desaparecer, 
como um sonho em que o sonhador sabe que 

está sonhando. 
— Bem-vinda, Anastásia. 

Um homem alto, trajando um requintado 
manto vermelho, surgiu de trás de uma das 
colunas. Tinha cabelos acastanhados que 

pareciam querer imitar o tom de cobre da coroa 
que pressionava contra a cabeça do sujeito. Seu 
andar fazia o inconfundível barulho de quem 

usava uma armadura, estava muito bem 
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protegido por debaixo daquele manto. Passou a 
mão pela barba cerrada antes de falar alguma 

coisa. 
— Esperei você por muito, muito tempo. 
Anastásia recuou um passo para trás, 

não se lembrava de ter se levantado, quanto 
menos de conseguir andar, mas uma súbita dor 
a impediu de continuar em pé. Retornou ao 

chão de forma tão violenta como havia chegado 
ali momentos atrás. Suas lágrimas voltaram a 

correr livremente por seu rosto ensanguentado, 
mas entendia que seu momento finalmente 
havia chegado. 

— ANDE, ME MATE LOGO, NÃO TENHO 
MEDO DE SER DECAPITADA POR VOCÊ, SEU 
BOSTA – gritava com uma coragem que não 

sabia que tinha até aquele momento – EU VI 
VOCÊ FAZER ISSO COM TODA A MINHA 

FAMÍLIA, TUDO O QUE VOCÊ PODERIA FAZER 
PARA ME FODER JÁ FOI FEITO, TERMINE O 
QUE COMEÇOU! 

O homem pareceu envergonhado pela 
situação. Levantou as mãos na tentativa de 

tocá-la, mas desistiu durante o movimento, 
deixando os braços suspensos perto do rosto de 
Anastásia. 

— Eu não vou te matar! Você está mais 
segura aqui do que em qualquer lugar neste 
universo. Não tenha medo, minha querida. 
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Seus olhos azuis cintilavam receio, 
pareciam veementemente querer que Anastásia 

acreditasse nele. O estranho posicionou uma 
das mãos na tentativa de ajudá-la a se levantar. 
Ela recusou com um leve tapa, era tudo o que 

podia fazer em seu atual estado, não queria a 
ajuda dele. 

— Quem é você? Como… onde estou? 

Anastásia viu um pequeno sorriso brotar 
no canto da boca daquele homem. Parecia 

tentar ser o mais amigável possível. Mas nada 
aquilo a faria confiar em um ser completamente 
estranho, trajando uma armadura, em um 

lugar desconhecido. 
— Meu nome é Arthur. Sua cabeça deve 

estar em uma tempestade tão grande… este 

lugar é um refúgio… para pessoas como nós, 
por isso não tenha medo. 

— Ok, Arthur – passou a mão pela testa 
para limpar o suor – se aqui é um refúgio, por 
que está usando uma armadura? 

— Ah, isso é… a maneira que eu estava 
quando eu morri, acho — se ajoelhou, ficando 

na mesma altura que Anastásia, mantendo a 
mão esticada para que ela aceitasse a ajuda — 
De qualquer forma, ela me trouxe aqui desse 

jeito e não tenho muitas opções de roupa. 
— Então eu estou morta? 
—.Não! Não pense besteiras menina. Eu 

estou, e em algum lugar neste vasto universo 
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através do qual, eu presumo, você acabou de 
viajar. Você está viva, por isso está aqui. Agora, 

será que você pode aceitar minha ajuda para 
levantar? 

Anastásia, ainda relutante, aceitou, 

colocando sua mão em cima da de Arthur. 
Assim que a pressionou, sentiu alguns calos. 
Embora suas vestes fossem requintadas, suas 

mãos afirmavam, muito bem, a armadura que 
trajava. 

— Não tenho muito tempo, provavelmente 
ela lhe trouxe aqui para que você soubesse… 

— Ela? 

— A espada. Você a retirou da pedra, 
não? 

Anastásia teve que buscar no fundo de 

sua memória a lembrança de puxar a espada 
daquela ponte. Tudo aquilo parecia ter 

acontecido milênios atrás. 
— …sim, eu acho. 
—.Sabe – ele a guiava pelos infinitos 

corredores de colunas brancas — existem 
tantos deuses quanto estrelas nos céus. No 

meu mundo, existiram vários deles. Mas, você 
já se perguntou que Deus os deuses louvam? A 
quem eles pedem por clemência nos momentos 

de desespero? 
As colunas quebraram seu ciclo e de um 

ponto em diante apenas o chão prosseguia 

para, alguns metros depois, findar em um 
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precipício. Anastásia conseguia ver, à sua 
frente, o mesmo céu acima de sua cabeça, mas 

algo habitava além no horizonte. Uma espécie 
de nuvem de energia, de cores indistinguíveis, 
dançava de forma orquestrada, formando 

pilares que subiam aos céus como 
sustentadores daquela eternidade negra, 
desaparecendo em meio às volumosas estrelas. 

— O que é… 
—.Isso? Alguns chamam de pilares da 

criação, o início de tudo aquilo que você 
presenciou, o lugar onde o trono de marfim 
espera seus predestinados… essa espada que 

você retirou da rocha foi criada por um deles. 
Muitos e muitos anos atrás eu também a tirei, 
vi a verdade que o universo guarda dentro de si, 

como uma ostra que guarda sua pérola… nós 
somos escolhidos, Anastásia, escolhidos pela 

Deusa para defender a justiça e trazer o 
equilíbrio para aquilo em excesso. Eu tentei 
muito, mas havia partes de minha existência 

que ainda estavam presas ao espírito do tempo. 
— Eu não consigo entender… que Deusa? 

Eu nunca louvei nenhum deles e – suas 
palavras pareciam sair de outro lugar enquanto 
sua boca gesticulava – não me acho uma 

pessoa justa ou especial para lutar contra… eu 
não sei… 
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—.São coisas que eu sei tanto quanto 
você, mas a escolha foi feita e nós temos que 

lidar com ela. 
Abriu sua capa vermelha e dela retirou 

uma espada, a mesma que havia retirado da 

pedra. 
—.Há muito tempo ela era chamada de 

Cesars Calibur, mas eu a nomeei de outra 

forma, Excalibur parecia combinar mais com 
ela. Sinta-se livre para nomeá-la como desejar, 

afinal de contas ela é sua agora. 
Anastásia olhou para os longínquos 

pilares da criação e depois para Arthur. Sentiu 

o coração batendo forte no peito. Sua pele, em 
pânico, parecia se desmanchar em pequenos 
grãos de areia. Ela era apenas uma garota que 

morava nas mais afastadas ilhas flutuantes, 
que um dia sonhara em trajar as armaduras 

que a mãe forjava para assim fazê-la conhecida. 
Queria defender-se. Não podia assim, do nada, 
tornar-se alguém tão especial. Não se via como 

uma pessoa especial. Levantou as mãos e as 
colocou a frente de si, como se bloqueasse a 

espada de atingir seu corpo. 
— Não posso… eu não posso. 
—.Você pode, pode muito mais do que 

pensa, você irá descobrir que por mais que 
pareça assustador, a espada escolhe a pessoa 
certa para aquilo que precisa ser feito. Existe 

uma força que há muito tempo busca uma 
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poderosa fonte de poder, poderosa o suficiente 
para aquele trono vazio ao alcance das mãos. — 

ele se ajoelhou, reverenciando Anastásia, e 
esticou os braços, levantando a espada em 
oferta. 

Anastásia hesitou. Queria correr para 
longe. Mas não havia direção para correr a não 
ser para as colunas e o infinito negro a sua 

frente. Esticou a mão com incerteza, seus dedos 
envolveram suavemente o cabo da Excalibur. 

Caso empunhasse a espada, sabia que seu 
futuro seria tão incerto quanto a veracidade de 
tudo o que havia visto. Estava sozinha no 

mundo, não havia casa para retornar ou 
alguém que amasse para abraçar. Mas havia 
aquela espada, sua única chance de, talvez, 

fazer alguma coisa em seu mundo. E a justiça 
seria com certeza a primeira. Levantou-a com a 

mesma sensação paradoxal de leveza e 
admirou-a contra a luz provinda daquela eterna 
noite. 

Sentiu seu corpo ser levado para longe. A 
imagem de Arthur se apagava com velocidade, 

mal teve tempo de perguntar como saberia a 
maneira certa de proteger o que quer que 
tivesse de ser protegido. Mas, antes de sumir 

para sempre, pode ver um grande sorriso 
estampado no rosto do antigo rei, balbuciando 
alguma coisa que parecia ser dita na voz de 

outra pessoa. 



100 
 

— Eu te amo, Ana. 
Tentou responder sua mãe, dizer uma 

última vez que a amava e sentia muito por tudo 
o que aconteceu, mas antes de reagir ao 
ocorrido, se viu na pequena base sustentada 

pela arqueada ponte de pedra. O reflexo da luz 
a fez tampar os olhos. Percebeu que a espada 
estava em sua mão, com seus detalhes 

avermelhados brilhando intensamente. 
Anastásia abaixou a espada com leveza, 

sentia sua cabeça doer, tentando processar as 
informações que havia armazenado. Mas, 
rapidamente, recordou-se do que tinha que 

fazer. 
A criatura já estava na pequena base, 

contorcendo o corpo gasoso. Esticou seus 

infinitos braços pretos e os jogou contra o corpo 
de Anastásia. Mas ela não iria correr, não iria 

fugir. Nunca mais. 
Empunhou Excalibur com as duas mãos 

e gritou. Gritou por todos aqueles que haviam 

morrido nas mãos daquela criatura, por todos 
aqueles que precisavam de ajuda, por todos os 

chamados de justiça que nunca foram 
atendidos e por toda coragem que tinha. Sentiu 
seus braços pegarem fogo em uma onda de 

energia tão intensa que parecia ser capaz de 
cortar uma montanha inteira. 

Um dos braços gasosos a atingiu no 

ombro, perfurando-o como uma lâmina 
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pegajosa que corrompia sua carne pouco a 
pouco. Mas ignorou. 

Sua espada atingira o centro da criatura, 
atravessando-a como uma pedra de sabão. 
Sentiu o cabo vibrar ao doce som de um zunido 

ensurdecedor. O corpo gasoso gritava em 
agonia, movia seus braços com violência, mas 
sem nenhum propósito. Anastásia sentiu ser 

puxada pelo ombro, a criatura tentava arrastá-
la para fora da ponte em uma tentativa final de 

terminar seu trabalho. Mas ela não precisou 
lutar, o corpo gasoso parecia vitrificar-se, 
ficando quebradiço o suficiente para se 

esfacelar em pleno ar. Ele retirou do ombro de 
Anastásia o que restava de seu braço e 
desapareceu. 

O silêncio dominou a ponte. O vento 
levou aquilo que restou da criatura. Anastásia 

se jogou na pedra, descansando o corpo 
exausto. Olhou para o horizonte e percebeu que 
não havia mais nuvens no céu, estava límpido, 

em um azul que nunca havia visto. A chuva 
cessara, o sol coloria a planície vermelha, que 

brilhava em uma intensidade que faziam 
esquecer o passado daquele lugar. O farfalhar 
das rosas trazia uma estranha sensação de paz. 

Ainda lutava com seus pensamentos para trazer 
algum sentido em tudo aquilo, mas deduziu que 
nunca acharia. Fechou os olhos, respirou fundo 

e sentiu um vento suave e fresco atingir seu 



102 
 

rosto, levando seus cabelos cacheados e 
armados para longe. 

No final das contas não importava. Sua 
perna e seu ombro estavam perfurados, estava 
esgotada e desidratada, mas estava viva e 

empunhava o que podia deduzir ser a arma 
mais forte já criada. Haveria de cumprir a missão 
que havia recebido. Enquanto respirasse, enquanto 

pudesse andar, lutaria por todos aqueles que 
precisassem. Trazer justiça para tudo aquilo 

que fosse necessário, trazer o equilíbrio para o 
desequilíbrio. Faria isso à sua maneira. 
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Marta, laranjeira 

                                                      por Isadora Gazzi Foresti 

 
 

 
cabo da laranja rompia em suas mãos. 

Desgraçada. É claro que sempre haveriam 
mercados com frutas comerciais nas 

cidades. Tão competentes que quase não se 

percebe a semelhança com o pecaminoso fruto 
selvagem. A laranja do galho rompido era torta 

e feia. Crescera mais para um lado que para o 
outro e tinha uma verruga audaciosa na parte 
inferior. Era um insulto. Por dentro, a laranja 

estaria desnecessariamente doce. Verdadeira 
aberração, nascida de árvore já considerada 
morta, a laranja desafiava as leis da botânica. 

Marta segurava o fruto em uma mão, 
concentrada. A cachorra veio lhe lamber os pés, 

com o rabo abanando. Vira-lata de três cores, 
Patricinha fora recolhida da rua há algumas 
semanas. Acostumou-se facilmente ao conforto 

e transbordava gratidão pelo rabo peludo. Tinha 
essa mania irritante de lamber os pés da dona 

com gosto, e Marta sentia cócegas. Passou a 
primeira semana sem nome, a segunda com 

O 
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nome e a terceira dividindo o sofá com a 
mulher. Gostava de assistir à novela das nove e 

de se aconchegar ao som do bandolim. Assim 
como a laranjeira, a cachorrinha iria ficar no 
sítio quando Marta fosse para o apartamento. 

Na cozinha, o bolo de laranjas comerciais 
(livres de qualquer protuberância indesejada) se 
aprontava. Mas ainda dependia de alguém para 

tirá-lo do forno, e essa dependência queimava. 
Marta sentiu o cheiro de queimado, é 

claro. E estava ocupadíssima tentando se livrar 
do sentimento pesado, da cachorra. Afastou 
tudo. A cadela, o queimado. Só sobrou a 

laranja. 
Tantas foram as cachorras adotadas, 

criadas e enterradas. Tantas foram as 

queimadas que os vizinhos provocavam para 
acabar com o lixo e tantas foram as fogueiras 

de junho. Tantas foram as laranjas brotadas, 
saboreadas, descartadas. Mas essa ainda 
estava quente do sol e nunca tocaria uma 

geladeira. Não era merecedora de tal luxo 
urbano. 

De supetão, desviou o olhar da fruta e 
olhou para o céu como quem procura um avião. 
Não adianta, não era rota. E mesmo se fosse, a 

vista estaria sempre bloqueada por galhos 
mortos de laranjeira. Precisava sair, mas no 
topo do galho tinham três laranjas satíricas. 

Cada uma deformada em suas devidas 
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proporções. Pequenas, tortas e com verrugas. 
Todas elas. 

Como se ainda precisasse ver o céu ou os 
aviões, Marta balançou o galho. Caiu a laranja 
mais alta. Caiu e rolou pateticamente pelo chão 

até Patricinha. Ela se divertia com a situação 
por não entender nada. Mordeu a laranja 
verruguenta e deixou o sumo espirrar. Devia 

estar doce. As duas outras aberrações se 
recusavam a cair. Marta balançou o galho mais 

uma vez, inutilmente. Nem o galho nem a 
cachorra reconheceram seus esforços. 

Mas como Marta é humana e moderna, 

pode utilizar recursos exclusivamente humanos 
e extremamente vantajosos. É a beleza da 
tecnologia. 

Foi rápida até a cozinha e catou uma 
vassoura atrás da porta. O cheiro de queimado 

estava horrível, mas era da laranja que 
precisava se livrar. O bolo, que cresceu sozinho, 
que se tire do forno sozinho. Voltou 

determinada ao pomar. 
Mais uma das laranjas estava no chão. 

Em tom de deboche, a desgraçada caíra do 
galho sem nem dar a Marta o gosto de arrancá-
la. Sabia de seu destino e escolheu se sacrificar. 

Ficou lá, largada com cara de vitoriosa. Todas 
as incessantes protuberâncias à mostra. Só 
sobrou no galho a laranja menos detestável – 
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essa se aproximava mais de um formato 
esférico. 

Mesmo assim, Marta estava 

determinada a arrancá-la. Patricinha se 
assustou, mas não soube se foi com a 
vassoura ou com a raiva da dona. A mulher 
agarrou a vassoura quase pela ponta e 

golpeou o galho com o cabo. Madeira 
comercial confronta madeira selvagem. 
Golpeia a árvore desajeitada, fugindo das 
míseras folhas que tentam entrar em seus 

olhos. Em meio aos latidos caninos e 
humanos, o galho seco se parte. Baque. 

E com isso, Marta cambaleia e cai no 

chão. 
Patricinha afirma que Marta ficou sim 

desacordada por um tempinho. Ou só ficou 
extremamente zonza. 

De um jeito ou de outro, quando 
acordou, a laranja ainda estava lá. 

Essa era mais redonda e podia ser 
confundida com uma laranja de mercado. 

Tinha uma ou duas protuberâncias. Marta fez 
questão de recolhê-la primeiro. E depois todas 
as outras, ainda com o andar vacilante. 

Arrancou a última da boca de Patricinha e 
voltou manca para a casa. Arremessou todas 
no lixo e sorriu fraca. 
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Foi antes de tirar o maldito bolo 
queimado do forno que viu seu reflexo. Era 
assustadora a protuberância que a queda da 

laranja tinha deixado em sua testa. 
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Fuja! 

                                                      por Guilherme Rezende 

 
 

 
stou correndo. 

Estou com medo e corro sem rumo. Por 
onde corro, não consigo ver nada à minha 

frente. Escuridão. Na minha frente, não existe 

nada. Dos lados também nada. Mas minhas 
costas eu não ouso olhar. O monstro está ali. 

Sei disso, pois o sinto. Sua presença me destrói. 
Se virar, verei seus olhos. 

Eu comecei a correr quando os vi. A 

sensação que tive foi a de não existir nada além 
de seus olhos. Entrei em desespero. Seus olhos 
pareciam penetrar em minha alma. Corri. 

Inicialmente, pensei que tinha fugido. Mas ele 
ainda me perseguia. Não importa o quanto eu 

corra, ele sempre me acha. Sempre 
murmurando, suas injúrias monstruosas. 

Eu também sei que ele é horrendo. Não 

tem como algo tão assustador e assassino ser 
considerado bonito ou fofo. Sinto 

constantemente sua sede de sangue. A cada 
momento, sua sede está maior. A cada 

E  
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momento, ele está mais próximo. A cada 
momento, ele está mais feroz. A cada momento, 

estou mais cansado. Não aguento mais correr. 
Não aguento viver com medo. Não aguento estar 
de vigia. Quero estar seguro. 

– Eu... 
Posso ouvi-lo agora. Sei que ele me 

pegará logo. Quero ajuda de alguém. Mas não 

posso pedir ajuda a ninguém. Como eu poderia 
expor aqueles que amo a uma monstruosidade 

dessa? 
Medo. 
Como eu poderia colocar meus pais em 

perigo assim? Eles não merecem sofrer com 
isso. Esse monstro somente me persegue. Eu 
tenho que me livrar dele. Tenho que matá-lo. 

Meus pais realmente não merecem isso. Esse 
monstro não deveria existir. Ninguém criaria 

algo assim. Horrendo e pavoroso. Devo lutar 
contra ele! Mas sinto medo. Não consigo reunir 
coragem para matá-lo. Quero que esse 

sofrimento acabe. 
–... quero... 

O que ele quer? Deve ser algo 
extremamente doloroso. Deve ser algo como “Eu 
quero seu sofrimento”. Não deixarei. Não quero 

sofrer. Estou sozinho. Estou com medo. Como 
devo superar essa situação? Como faço para 
superar? Por onde começar? 

Confusão. 
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Será que se eu pedir ajuda de meus 
amigos, eu consigo? Não posso fazer isso, eles 

também não merecem. Quando eu achava que 
havia fugido do meu monstro, eram eles que me 
fizeram esquecer do monstro. Conseguir 

relaxar. Descansar. Compreender o quão ruim 
era esse monstro. Eles me mostraram outros 
monstros parecidos e os derrotaram. Até se 

divertiram perseguindo esses monstros. Mas sei 
que não posso pedir ajuda. O que me persegue 

é diferente. Ele é muito pior. Ele é muito mais 
mortal. Ele é muito mais maligno. 

–... seu... 

Ele realmente deve estar atrás de meu 
sofrimento. Esse deve ser seu alimento. Deve 
estar em desespero para sobreviver também. 

Sobrevivência a partir do meu sofrimento. Por 
que tinha que ser comigo? O que eu tenho de 

especial? Deixe-me fugir somente. Deixe-me 
viver. 

Desespero. 

Ele quer simplesmente acabar comigo 
para sobreviver. Não posso deixar ele fugir para 

o mundo. Não posso deixar que meu sofrimento 
se torne o sofrimento dos outros. Ninguém 
merece esse meu desespero. Esse monstro não 

pode ir atrás de outras pessoas. Ele não pode 
me pegar vivo. 

–... amor... 
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Voltei a realidade. Ali estão aqueles 
malditos olhos. Penetrando minha alma. 

Querendo sobreviver. Estão ali, na minha 
frente. 

No meu espelho. 
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Obscurecente 
                                                      por Igor Motta Gil 

 
 

 
que existe além do infinito? 
O velho gritava para que todos ali no 

transatlântico escutassem seu 
discurso no meio da tempestade noturna. Movia 

os braços para o alto com certa efervescência, 
mas era visível que o manto ensopado pesava 
em seu corpo. 

—.O que habita o mundo entre os 
mundos? Nós somos apenas insetos na grande 
dança das dimensões, há milênios esquecidos 

pelos grandes deuses de outrora, — parou por 
um instante, fitando todos ali presentes na 

cerimônia, aumentou drasticamente a voz — 
mas sempre existiram aqueles que estiveram do 
nosso lado, também esquecidos, mas fortes o 

suficiente para lutar contra a tirania... 
Os ventos gelados do Sul aumentavam a 

violência da cena, a tempestade rugia como um 
gigante em fúria, e a chuva que caía sobre todos 
ali ganhou mais força ao fim da fala do velho. 

Raios serpenteavam pelo céu escuro com tanta 
frequência que muitas vezes parecia haver um 

-O 
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sol iluminando aquela noite em pleno Oceano 
Pacífico. As ondas agora entravam em sintonia 

com a iminência do caos e aumentavam sua 
força contra a embarcação, balançando-a de 
um lado para outro sem muita dificuldade. 

—... nós devemos tudo a eles e está na 
hora de retribuir o favor… 

Marina assustou-se quando seu corpo foi 

jogado na direção dos caixotes em que se 
apoiava. Estava um pouco distante da 

celebração e não tinha a menor vontade de se 
aproximar. Mesmo como uma antropóloga que 
já havia assistidos os mais diferentes rituais de 

celebração, aquilo a deixava com uma sensação 
estranha. Algo faltava, a certeza de que havia 
algo errado estava entalada em sua garganta, 

poderia ser apenas algum culto com táticas 
mais radicais, mas ainda se sentia estranha, 

sem entender a lógica daquilo tudo, mesmo 
sendo o que pesquisara a vida toda. Não 
entendia como seu cruzeiro pela costa oriental 

do Pacífico havia se tornado uma espécie de 
cerimônia, tudo acontecera tão rápido. Em 

menos de três dias aquele grupo de manto 
verde-escuro tomara o comando da 
embarcação, e, desde então, não vira mais 

nenhum marinheiro. Ficaram quietos, não 
resistiram. Mas também, como poderiam fazer 
alguma coisa? Pareciam submissos, Marina 

sentia-se submissa. Toda a tripulação estava no 
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convés, de certa forma voluntária, de certa 
forma obrigada, assistindo aquela cena. 

—... milênios se passaram na espera de 
uma oportunidade de vingança… 

Olhou ao redor para ver a reação das 

pessoas, todos ali estavam com medo, com 
certeza, uns mais e outros menos, mas não era 
possível fazer nada sem alguma arma. Passou a 

mão pelos cabelos negros e encaracolados para 
verificar o óbvio, estavam encharcados, mas 

sabia que era só uma maneira repetitiva e 
ineficaz de aliviar a tensão. Sua mão foi 
desconfortavelmente apertada pelo seu marido. 

— Jorge — sussurrou — todo mundo aqui 
está assustado, mas por favor não esmague 
minha mão. 

O homem de cabelo grisalho ao seu lado 
olhava ao redor com apreensão. 

—.Eu não consigo, estou tentando 
procurar uma maneira de nos tirar daqui, mas 
em todos os lugares tem um desses caras… 

— Nos tirar daqui como? Nós estamos no 
meio da Costa Mariana, você tem algum bote no 

bolso, Jorge? Caso contrário será impossível. 
—.Eu só quero nos tirar daqui — disse 

Jorge com uma voz de choro — eu não sei o que 

está acontecendo e… 
Ele não completou a frase, parecia que 

também tinha coisas entaladas em sua 

garganta. Talvez tivesse sido dura demais com 
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ele. Como em um gesto de retribuição e 
desculpas, pressionou levemente a palma de 

Jorge com seu polegar. 
— Olha amor, desculpa, você sabe que eu 

sou pura ironia quando fico com medo. Isso 

deve acabar logo… 
O silêncio imperou entre o casal. A 

tempestade parecia piorar a cada frase dita pelo 

velho. 
Tambores rufaram de todas as direções, 

perfeitamente ritmados em sequências de três 
batidas, duas batidas e três batidas. Cada 
intervalo entre as sequências parecia escurecer 

o ambiente, deixando cada vez mais difícil de 
enxergar. As luzes do navio piscavam, pareciam 
ceder à atmosfera nebulosa que se formava na 

cerimônia. 
Os que usavam o manto abriram os 

braços, e iniciaram uma canção desordenada. 
Não era melódica, surgia do grito mais gutural 
que aquelas gargantas poderiam emitir. Parecia 

ser cantada por várias crianças que brincavam, 
ao mesmo tempo que pareciam pessoas em 

pânico fugindo de algum mal muito maior do 
que conheciam. A porta principal do convés se 
abriu com uma força que quebrou o padrão dos 

tambores e dela saíram todos os marinheiros 
que outrora comandavam a embarcação. 
Andavam calados, com os olhos fixos em um 

horizonte perdido. Eram escoltados por outros 
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membros do culto, que ainda estavam 
protegidos da chuva, seus mantos exibindo um 

verde-escuro não empapado. 
A canção foi interrompida de maneira 

igualmente brusca. Todos os marinheiros agora 

ocupavam quase todo o convés em um grande 
círculo composto por círculos internos, com o 
velho bem no centro. Pareciam estáticos, como 

estátuas em uma praça há muito tempo 
esquecida. Não pareciam se incomodar com a 

chuva que molhava seus uniformes. Apenas 
olhavam para frente. Marina apertou seus olhos 
para tentar enxergar melhor o que achava ter 

visto e confirmou assustada. Os olhos dos 
marinheiros mostravam um branco vazio, sem 
nenhuma íris. 

— Jorge, algo está muito errado, eu acho 
que… 

O som dos tambores, após a interrupção 
da porta, não obedecia mais à sequência, 
propagava livremente em batidas constantes. 

Lentamente, cada um dos marinheiros retirou 
uma espécie de arma da cintura, uma faca, um 

revólver, uma espada… 
— O INFINITO NOS ESPERA!! 
As luzes finalmente cederam, apagaram-

se de forma repentina, algumas lâmpadas 
explodiram e jogaram no ar um leve cheiro de 
queimado. Gritos aleatórios tentaram vencer a 

força dos tambores, mas apenas os que 
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estavam perto o suficiente puderam escutar. 
Jorge apertou a mão de Marina com mais força 

e sussurrou perto de seu ouvido em uma voz 
trêmula: 

— Aconteça o que acontecer, eu te amo. 

Os relâmpagos agora eram a única fonte 
de luz. Em intervalos irregulares esclareciam 
para os passageiros do que antes fora um 

cruzeiro de férias que nenhum deles sairia dali 
com vida. Como flashes que imortalizavam uma 

cena pela eternidade, fotografavam cada 
marinheiro manuseando sua arma contra um 
dos tripulantes. O som de carne sendo cortada, 

de gritos de dor e de morte misturavam-se com 
beleza aos tambores, juntando-se livremente ao 
cheiro de sangue, espalhados pela noite 

tempestuosa. 
Marina e Jorge correram, sem uma 

direção ou plano. Corriam trombando em 
outros que desesperadamente procuravam um 
lugar para se esconder. Mas não importa o 

quanto corriam, apenas encontravam outro 
marinheiro, banhado de sangue, fitando-os 

hipnoticamente. Viram uma criança ser 
suspensa no ar pelos pés e ser jogada contra a 
parede do navio, acompanhada de um som de 

algo oco se quebrando. Sentiam seus pés 
pisarem em coisas viscosas e perfuráveis, às 
vezes enxergavam corpos, às vezes preferiam 

não enxergar o que quer que estivesse no chão. 
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Tentavam alcançar o outro lado do navio. 
Os gritos aos poucos iam cessando, deixando 

vestígios cada vez mais presentes de silêncio. 
Marina teve a vaga lembrança de ver os botes 
salva-vidas ao redor do lado em que estavam. 

Jorge não tinha um bote em seu bolso, mas 
talvez houvesse de fato uma saída. Puxou a 
mão do marido para guiá-lo na direção em que 

achava que os botes ficavam. Tinham uma 
chance, mas apenas uma. 

Corriam olhando ao redor, procurando 
algum vestígio das pequenas embarcações, mas 
as laterais estavam vazias. Jogaram sua última 

chance no nada para descobrir que todos os 
botes salva-vidas haviam sido abandonados ao 
mar. Um novo relâmpago varou os céus e 

iluminou um corpo de um marinheiro que jazia 
no chão, ao lado de um pedaço de cano 

ensanguentado. Jorge pareceu reticente entre 
verificar mais uma vez algum barco em que 
pudessem sair ou continuar olhando o corpo, 

tentava inutilmente tirar a água que escorria 
por seu rosto. Mas Marina sentiu uma força, 

antes adormecida, que levou sua mão em 
direção ao cano. Segurou a arma como podia, 
com a firmeza da prevenção de um movimento 

necessário, mirando em um corpo imaginário 
na altura da cabeça. 

— Não há nada… Marina… nada... eles… 
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Um novo clarão iluminou a face 
assustada de seu marido. Ao fundo, quase 

como uma cena de canto de olho, um 
marinheiro caminhava na direção deles. Seus 
olhos vazios foram a última coisa que Marina 

viu antes da escuridão voltar. 
Sentiu seu corpo mover-se em um reflexo 

além de sua vontade. Sua garganta agora 

parecia livre, conseguia respirar, conseguia 
falar. A iminência da morte fez a submissão 

evaporar de seu corpo. Empurrou o marido 
para o lado e executou o movimento imaginado 
no marinheiro que agora corria na direção 

deles. A força do impacto e o barulho do metal 
se chocando com o crânio de seu algoz fez sua 
voz rugir. Gritou livre, enquanto desferia vários 

golpes no corpo, agora no chão. 
Pelo menos dois deles mortos, pensou. 

Sabia que não escapariam, que não seriam 
poupados de um assassinato brutal, mas 
morreria levando alguns deles. Sem olhar para 

o resultado de sua fúria, puxou o marido para a 
única direção que restava a eles. 

Um relâmpago revelou uma piscina 
vermelha, com incontáveis corpos boiando. 
Chegaram ao outro extremo do navio. Os 

tambores rufavam a sentença de morte. 
Caminharam para o fim e ali estavam como os 
últimos sobreviventes. 
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Com a luminosidade intercalada, 
enxergavam apenas pessoas vermelhas, 

deformadas por sombras estranhas, 
aproximando-se deles, ignorando todos os 
obstáculos que ali estavam, entrando na piscina como se 

esta fizesse parte do caminho para eliminar o último 
empecilho para o que quer que fosse que 
buscavam. Marina olhou para frente, apenas o 

Oceano Pacífico se apresentava como uma 
saída. Olhou para trás e viu que estavam 

completamente cercados, não conseguia mais ter certeza 
se eram membros da tribulação, passageiros ou cultistas, 
sequer tinha certeza se eles estavam vivos ou 

mortos. Empunhou o cano e se posicionou para 
o que fosse acontecer. Não iria desistir, 
cumpriria sua promessa de morrer lutando. 

Os tambores pararam, e como se 
regessem o universo circundante, todo o resto 

também parou. Apenas o barulho distante da 
água batendo no casco do navio quebrava o 
silêncio, aumentando aos poucos, até que as 

ondas chegaram a inundar o convés. Um cheiro 
de podridão, morte e pestilência penetrou no 

ambiente, corroendo todo o ar que respiravam. 
A água da piscina, avermelhada pelos corpos 
que abrigava, ganhou uma coloração preta, com 

tons de verde-escuro, carregada pela água do 
mar. 

Marina olhou para todos aqueles que os 

cercavam, todos estáticos como antes da caçada 
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no navio começar. Os corpos que antes jaziam 
no chão e na piscina, agora estavam em pé, 

direcionando suas órbitas mortas ou vazias 
para a mesma direção. Admiravam o horizonte 
negro além do navio. Não conseguia 

compreender o que estava acontecendo, não 
havia entendido nada desde que entrara 
naquela embarcação, mas, apesar de parecer 

impossível ficar ainda mais assustada depois de 
tudo o que havia passado, ver todas aquelas 

pessoas encarando o escuro infinito de forma 
catatônica a assustou muito. 

Sentiu sua mão tremer de frio e medo, 

demorou a perceber que estava solta de seu 
marido, parecia estar segurando uma mão sem 
vida. Olhou para o rosto de Jorge, na tentativa 

de buscar novamente aquele apoio para que 
conseguissem fugir durante seja o que fosse 

que eles estivessem fazendo, mas encontrou o 
marido admirando a mesma direção que os 
outros, atônito e assustado. Não havia nada lá, 

a não ser o escuro, mas estava diferente, mais 
preto de forma que lembrava por um breve 

momento o motivo pelo qual na infância tinha 
medo de apagar a luz à noite. 

Antes que pudesse sussurrar algo no 

ouvido de Jorge, este esticou os braços longos 
e, tremendo, apontou para um céu distante, na 
imensidão da noite. Um grande raio caiu a uma 

distância infinita, mas forte o suficiente para 
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circundar uma silhueta tão grande como uma 
montanha, emergindo das águas escuras e 

putrefatas. Os olhos da criatura encontraram 
os de Marina e por aquele momento a loucura e 
o terror de todas as eras da humanidade 

invadiram sua mente racional. 
Sentiu um repentino abraço envolver seu 

corpo. O calor do corpo molhado e gelado de 

Jorge a envolveu, no que talvez tenha sido o 
abraço mais acolhedor que recebeu em sua 

vida. Recolhida pelo aperto dos braços de seu 
único amor, sentiu o cano escorregar de sua 
mão. Abraçaram-se, na tentativa de parar a 

iminência do fim. As lágrimas que escorriam 
por seu rosto eram tão livres quanto o grito que 
dera momentos atrás. Era realmente o fim. 

Sentiu mais uma vez o vento atingir seu 
corpo ainda úmido, aspirou profundamente o 

cheiro de morte e gritou enquanto a 
embarcação virava para confrontar o fundo do 
oceano. 
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Huldrekall 

                                                      por JP Tarcio Jr. 

 
 

 
s homens ligaram as motosserras e Alfredo 
assistiu com um estranho arrepio 

enquanto decepavam os galhos e ramos da 
monstruosa árvore que crescia já descontrolada 

em sua calçada. Ele tinha aberto o chamado na 
prefeitura já fazia sete meses e achou que não 
os veria ali ainda naquele ano, mas por fim eles 

vieram. 
No entanto, agora que faziam a árvore 

ancestral em pedaços, um aperto começava a 

crescer em seu peito quase a ponto de fazê-lo 
pedir que parassem com a chacina, mas 

ignorou a sensação, ainda que a árvore 
parecesse chorar gotas grossas e pegajosas de 
seiva branca feito leite. 

Foi coisa de meia hora mais tarde, 
quando a frondosa copa estava quase 

completamente no chão, que Alfredo, por algum 
motivo que não sabia explicar, olhou para trás 
para a janela do segundo andar onde ficava o 

quarto de Angélica, sua filha, no tempo exato de 
ver a pequena cabeça, envolta em seus 

O  
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pequenos cachos negros como a noite, erguer-
se ali. 

A menina, com olhar sonolento e uma 
careta de incomodada perturbação, ao olhar na 
direção dos homens da prefeitura arregalou os 

olhos e gritou. Seu grito atravessou Alfredo ao 
meio e sobressaiu-se até mesmo ao som das 
motosserras. Os homens desligaram as 

máquinas e olharam na direção da casa 
preocupados. 

A pequena cabeça na janela sumiu e 
poucos segundos depois a menininha de 
pijamas irrompia pela porta da casa pisando 

firme a grama com seus pés descalços e 
gritando: 

—.Vocês não podem fazer isso! Não 

podem! 
Ela ia em direção aos homens, mas 

Alfredo a impediu. Segurou-a pelos ombros e 
agachou-se para perguntar: 

—.O que foi filha? 

—.Não deixe eles fazerem isso, é errado, é 
ruim! 

—.Por que é ruim? 
—.Porque a árvore é amiga. Ela protege. 

Nós precisamos dela. 

Alfredo notou que a filha chorava copiosamente e 
ficou abalado demais. No entanto, não podia mandar que 
parassem agora. 
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—.Filha, eles precisam cortá-la. Ela está 
trincando o asfalto e a calçada. Se deixarmos 

ela vai tomar conta do bairro inteiro. 
— Ela toma conta! 
—.Ei chefe. – chamou um dos rapazes 

com as motosserras. — A gente pode continuar? 
Tem muito serviço pela frente. 

A cabecinha de Angélica balançava da 

direita para a esquerda fazendo que “não”. 
— Por favor. – ela implorava. 

Alfredo virou-se para os homens, 
segurando a filha que decerto correria para 
tentar impedi-los com suas próprias mãos, e 

balançou a cabeça uma só vez, fazendo que 
“sim”. 

E eles continuaram. 

A filha gritou e gritou, mas dessa vez o 
barulho das máquinas venceu. 

Três horas depois, quando terminou a 
chacina, tudo que restou do enorme freixo 
foram tocos na caçamba de um caminhão, 

muita serragem pelo chão e as raízes que 
sustentavam um toquinho de trinta centímetros 

como se fosse um pequeno pedestal. 
Alfredo, que tinha levado a filha ao quarto 

e trancado a porta ao passar pelo corredor, viu 

Giovana, sua esposa, parada, prontamente 
perguntando-lhe o que tinha acontecido para 
toda aquela gritaria. 
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—.A árvore era amiga da Angélica. – 
respondeu entristecido. 

A esposa balançou a cabeça com desdém 
e voltou para o quarto. 

Agora, enquanto dava água aos rapazes e 

uma boa gorjeta, Alfredo se virou para a casa e 
viu o que esperava: Angélica olhando feio pela 
janela, entristecida, mas, mais ainda, brava por 

ele não ter dado ouvidos ao que ela disse... A 
tristeza da filha, mais do que qualquer coisa, 

fazia uma faca invisível se enterrar fundo em 
seu peito. 

Depois que os rapazes partiram, o homem 

entrou e subiu as escadas devagar, pensando 
ser o pior monstro do mundo e imaginando 
como lidar com Angélica. Por fim chegou à 

porta do quarto da filha sem qualquer ideia na 
cabeça. Continuava sem ideia enquanto virava 

a chave na porta, fazendo recolher a lingueta da 
fechadura, e adentrava o cômodo. 

A filha estava sentada na cama 

segurando os joelhos e chorando. Ele caminhou 
até lá e sentou-se na beirada. 

— Quer conversar? – perguntou o pai. 
—.Vocês não deviam ter feito isso. 
—.Por que não? – perguntou Alfredo 

sabendo que explicar mais uma vez os motivos 
não adiantaria nada. 

—.Porque não! – e o choro dela já não 

parecia de tristeza. 
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Alfredo chegou mais perto da filha e 
sentiu-a estremecer sob seu toque. 

—.Você está tremendo. Está com medo 
filha? Por que está com medo? 

—.Vocês não podiam ter cortado aquela 

árvore, de todas as árvores, não aquela ou as 
outras quatro. Elas são amigas e elas protegem, 
mas só se estiverem todas de pé, as cinco, 

nenhuma a menos. E agora elas são quatro e 
ninguém mais está seguro. 

Por mais absurdo que aquilo pudesse 
soar, fazia todo sentido na cabeça de Alfredo. E 
ele foi dormir assustado naquela noite. 

 
*** 

 

Na manhã seguinte Giovana saiu para 
sua caminhada matinal e ele ficou tomando 

conta das crianças. O bebê não dava trabalho, 
quase não chorava e se o fazia era fralda ou 
comida. Já Angélica estava sendo um problema. 

Alfredo tinha reparado que a menina não 
havia saído do quarto desde a véspera e ainda 

que conseguisse entender que a filha tinha um 
motivo que fazia bastante sentido em uma 
lógica pueril, estava preocupado porque nem 

para as refeições ela tinha aparecido. Ele, 
mesmo tendo dado certo crédito à história de 
Angélica, tinha se convencido de que não 

passava de uma fantasia inventada pela filha 
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depois que contara à Giovana toda história das 
cinco árvores. Ela, que não gostava tanto assim 

da filha e menos agora que Henrique tinha 
nascido, perguntara com certo tom de escárnio: 

—.E você acreditou nessa historinha 

dela? 
Ele não precisou responder, certamente a 

expressão em seu rosto dissera tudo, e a esposa 

riu com a revelação; sem dizer nada a ele, 
terminou de passar seus cremes importados e 

se virou para dormir. 
Isso causou certa revolta em Alfredo, que, 

incapaz de dormir ficou até bem tarde 

remoendo a reação da esposa, e pensando na 
elaborada história de Angélica. 

Quando o sono esteve prestes a arrebatá-

lo, ouviu o som de gatos brigando e despertou 
de imediato, preocupado que pudesse ser seu 

gatinho de estimação sendo atacado por outros 
gatos da vizinhança, mas, ao se postar diante 
da janela do quarto que dava para o corredor do 

lado da casa, não viu sinal algum de gatos 
brigando. Enquanto olhava, pensou ter visto 

uma sombra pequena derrubar o latão de lixo e 
a visão da sombra, mais do que o som do metal 
batendo no chão, fez seu coração pular no 

peito. 
Cansado, mas também temeroso que 

pudesse ser algum animal selvagem, Alfredo 

não desceu para verificar e teve de recolher o 
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lixo de manhã, notando agora que devia ter 
descido pelo menos para levantar e tampar o 

latão, porque o lixo estava agora todo espalhado 
pelo corredor. Enquanto recolhia, percebeu com 
certo espanto que as dezenas de fraldas usadas 

de Henrique, e apenas elas, tinham 
desaparecido do meio do lixo. 

Nesse momento ouviu o choro estridente 

do menino vir de dentro da casa e, tendo dado a 
mamadeira logo de manhã, certamente teria de 

trocar uma fralda molhada ou suja. Não muito 
animado com a ideia, foi para dentro encontrar 
na sala o menino esperneando, o que 

geralmente não fazia. 
— Está tudo bem, Henrique. Papai está 

aqui. 

Ao verificar a fralda percebeu que estava 
limpa e seca, mas o choro aterrorizado do 

menino continuou. Não era fome, isso era certo. 
Preocupado, passou grande parte da manhã 
tentando acalmá-lo. Quando o bebê finalmente 

dormiu já eram quase dez horas e ainda nem 
sinal de Angélica. 

“Se ela está achando que pode fazer uma 
greve de fome, está muito enganada”, pensou 
Alfredo que na véspera tinha subido com os 

pratos de comida e ficara junto dela até ela 
comer tudo. 

Ele preparava um café da manhã para 

levar à filha quando Giovana chegou e qual não 
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foi a surpresa de Alfredo quando viu que a 
esposa trazia pelo braço a pequena Angélica 

toda suja de terra. 
—.Pensei que você ficaria olhando as 

crianças. – esbravejou Giovana. 

— Eu fiquei. 
—.Ficou? Então quer me dizer por que 

essa daqui estava lá na pracinha rolando na 

terra? 
—.Eu estava pegando cogumelos. – 

contou a menina cabisbaixa. 
—.Cogumelos pra quê? – perguntou 

Alfredo. 

—.Pra fazer círculos, apenas isso pode 
nos proteger. 

—.Proteger do quê? – indagou Giovana 

rispidamente. 
—.Amor. – repreendeu Alfredo olhando 

firme para a esposa que bufou e deu as costas, 
indo para as escadas. — Filha, por que você 
acha que precisamos nos proteger? O que está 

te dando tanto medo? 
— Os pequenininhos, papai. 

— Os o quê? 
— Os homens pequenininhos. 
— Quem são esses homens, Angélica? – 

perguntou o pai, sentindo os pelos do braço 
começarem a se eriçar. 

—.Aqueles que ficavam na calçada à 

noite, papai. Todas as noites. Ficavam olhando 
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pra mim, ficavam sim, e não podiam passar da 
árvore, não podiam não, não mesmo. 

Ela acredita realmente nisso, pensou 
Alfredo e com certo assombro ele próprio 
percebeu que também acreditava. 

— Eles ficavam? Não ficam mais? 
Ela balançou a cabeça devagar em 

negativa. 

—.Onde eles ficam agora, querida? – 
perguntou e por algum motivo Alfredo sabia o 

que ela ia responder. 
—.Ao redor da casa esperando... Só 

esperando. 

— Esperando o quê? 
— Alguém convidar eles para entrar. 
Por um segundo Alfredo ficou parado 

olhando para a filha, sentindo medo junto com 
ela. Aqueles olhinhos azuis exprimiam o maior 

de todos os terrores e ele, como pai, sentia o 
mundo ruir diante aquele olhar. 

— Ninguém vai convidar eles para entrar, 

filha. Não vai mesmo. 
— Mas e se... 

—.Nada de e se. Você está segura, 
enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer 
com você. – ele não tinha ideia do que estava 

falando, só queria ver aquele terror nos olhos 
dela desaparecer. — Combinado? 

Ela balançou a cabeça devagar, meio desconfiada. 
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— E caso eles entrem eu estou aqui, não 
estou? E eu sou um homem grandão, o que 

homens pequenininhos poderiam fazer para 
você comigo aqui? 

— Nada? 

— É isso aí, nadinha! 
Ela deu um risinho que desanuviou o 

coração de Alfredo. 

— Agora vem cá, minha filha, me dá aqui 
um abraço. 

 
*** 

 

Certo domingo, uma semana depois de a 
árvore ter sido derrubada, parentes e amigos 
foram convidados para um jantar. Estava tudo 

pronto para ser servido e a mesa estava sendo 
posta por Alfredo quando da porta dos fundos, 

disparando portinhola adentro, o gato gordo da 
família correu desesperado e se escondeu 
debaixo do sofá na sala onde os convidados 

eram entretidos por Giovana. 
Quando as três batidas na porta vieram 

em seguida. Alfredo ligou um fato ao outro e 
pensou que talvez Tiago – único convidado que 
ainda não chegara –, para fazer graça, tivesse 

dado a volta na casa, assustado o gato que 
estava no quintal e batido na porta dos fundos 
para assustar o amigo. 
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—.Ha-ha. – desdenhou Alfredo indo em 
direção à porta. — Muito engraçado. 

E abriu a porta, mas havia escuridão e 
nada mais. Olhou para os lados e adiante, mas 
nem sinal do amigo ou de qualquer coisa que 

pudesse ter batido à porta. No fundo do quintal, 
no entanto, os arbustos se mexiam como se 
algo ou alguém tivesse passado pelo meio deles. 

Se os temores da filha tivessem 
permanecido ou se a história das cinco árvores 

e dos pequenininhos tivesse sido mais recente, 
Alfredo teria pensado nisso, mas nem passou 
por sua cabeça qualquer coisa além de um gato 

ou cachorro ou outro animal qualquer. 
Quando fechou a porta e voltava para 

terminar de por os talheres na mesa, o telefone 

tocou, assustando-o a ponto de derrubar 
alguns garfos ao chão. 

— Cara, desculpa. – disse a voz de Tiago 
ao telefone. — Eu vou atrasar um pouco mais, o 
trânsito está parado aqui perto do Mercadão. 

— Do Mercadão? Domingo à noite? Conta 
outra cara. 

— Eu estou falando sério. 
— É verdade, Fred. – disse uma voz ao 

fundo que Alfredo reconheceu como de Camila, 

namorada de Tiago. 
—.Vocês nem saíram de casa ainda, 

senão como iam estar me ligando? 
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— Eu estou falando de um orelhão. Eu 
não disse que está tudo parado? Tem gente até 

abandonando os carros aqui, pra você ter uma 
ideia. 

— O que aconteceu? – perguntou Giovana 

colocando a cabeça para dentro da cozinha e 
Alfredo perguntou ao telefone: 

— Mas o que aconteceu? 

— Então, deu um apagão tão doido aqui 
que até os faróis dos carros se apagaram, acho 

que foi algum negócio magnético ou sei lá, só 
sei que deu um baita susto na gente, ainda 
mais quando pareceu que estava tendo um 

terremoto e ninguém conseguia enxergar nada, 
foi de matar a gente do coração. 

Alfredo contou à Giovana, que falou: 

—.Meu Deus, pergunta se alguém se 
machucou. 

—.A Gi quer saber se alguém se 
machucou. 

—.A gente não sabe, mas parece que 

durante o apagão um cruzamento lá na frente 
virou um buraco enorme. A polícia e os 

bombeiros estão aqui, os guardas de trânsito 
também e eles vão arrumar um jeito de fazer o 
trânsito andar, mas até lá acho que vai algum 

tempo. Podem começar o jantar sem nós. 
Assim que o telefone ficou mudo, os 

convidados foram chamados à mesa. 
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Alfredo assistiu a frieza com que o pai 
passou por ele, sentando-se sozinho no canto 

da mesa. Por alguns segundos se perdeu em 
pensamentos, cogitando se algum dia ele o 
perdoaria. A história que o pai lhe contara nos 

momentos de embriaguez era que ele tinha sido 
um bebê que nunca parava de chorar, e a mãe, 
que não dava conta dele, foi ficando depressiva 

a ponto de começar a rejeitá-lo, dizendo que ele 
tinha sido trocado, que não era seu filho de 

verdade. 
“O fato de você ser um alcoólatra abusivo 

e infiel não teve nada a ver com isso, não é 

mesmo?”, pensava bravo. Alfredo só permitia 
que o pai pisasse em sua casa porque Giovana 
gostava do sogro e dizia que era bom para as 

crianças que os avós participassem de suas 
vidas. 

Acalmando seus pensamentos, Alfredo 
viu seus sogros tomarem um lugar à mesa, 
depois o cunhado e os sobrinhos. Por fim 

vieram sua esposa e Angélica. 
Quando todos se acomodaram, Alfredo 

começou a oração de agradecimento pela 
refeição que teriam quando da porta da frente 
veio o som melódico da campainha. 

— Desculpem. – pediu Alfredo e foi ver 
quem era. 

“Eles não podem ter chegado tão rápido 

assim”, pensou enquanto olhava pelo olho 
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mágico, mas a luz de fora estava apagada. Ele 
mexeu no interruptor, mas nada aconteceu. 

Ao abrir a porta criou-se uma coluna 
luminosa do lado de fora com a luz que saía de 
dentro da casa e isso espantou seja lá o que 

estivesse ali, que Alfredo viu e pareceu-lhe uma 
pequena sombra indo se esconder nos 
arbustos. A luz também revelou, no carpete da 

entrada, cacos de um vidro fino e transparente 
que pertenciam à lâmpada que havia na 

varanda. 
“Essas crianças”, pensou enquanto ia 

para dentro sentindo um temor crescente 

dentro dele. 
A maior parte dele acreditava que todas 

as coisas fora do comum que tinham acontecido 

naquela semana, como os quatro pneus furados 
de seu carro, as ferramentas de jardinagem 

amassadas e quebradas, os choros 
incontroláveis de Henrique e as constantes 
reclamações dos vizinhos sobre animais 

desaparecidos e roupas no varal que tinham 
sido rasgadas ou jogadas na terra, a razão 

explicava. No entanto a parte mais íntima de 
seu ser sabia que tudo aquilo estava 
relacionado à árvore e à história dos 

homenzinhos de Angélica, ainda que nem 
lembrasse muito bem da história. 

—.Quem era? – perguntou Giovana 

quando ele retornou à mesa. 
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—.Algum engraçadinho. E ele quebrou 
nossa lâmpada da entrada. 

Depois de demonstrar uma breve revolta, 
Giovana incentivou o marido a terminar a 
oração e enfim começaram o jantar. Depois de 

alguns minutos, quando todos se serviram e 
começavam a comer o telefone tornou a tocar. 

Alfredo ia se levantando para atender, 

mas a esposa lhe direcionou um olhar incisivo e 
comentou com uma delicadeza muito 

exagerada: 
—.É falta de educação deixar a mesa 

durante a refeição, meu amor. 

— Você tem razão, desculpa. Vou deixar a 
secretária atender. 

O grande tijolo preto que era a secretária 

eletrônica apitou. Era um aparelho muito caro e 
recente no país que Alfredo acabou sendo 

convencido a comprar com promessas de que 
ajudaria em seu serviço. 

Depois de o aparelho reproduzir sua 

mensagem pré-gravada, soou um bipe e então 
Tiago começou a falar: 

—.Alfredo, cara, é o seguinte: o trânsito 
começou a andar aqui, mas os imbecis que 
abandonaram os carros estão atrapalhando 

mais ainda nossa vida. Vou levar mais uns 
trinta minutos pra sair daqui. Guarda um pouco 
de pernil pra gente, não deixa o Joseph comer tudo. 
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Joseph, pai de Giovana, riu com a boca 
cheia levando na esportiva, mas sua filha 

pareceu desgostosa com a brincadeira. 
Após o silêncio do aparelho, todos 

retornaram aos seus pratos e quinze minutos 

depois, quando alguns já terminavam o jantar, 
vieram da porta dos fundos três novas batidas 
atraindo a atenção de todos. 

— Devem ser eles. – comentou Giovana. 
— Mas na porta dos fundos? – perguntou 

Alfredo lembrando-se das batidas de antes. 
— O Tiago é idiota, você sabe. – lembrou 

Giovana. — Deve estar querendo fazer graça. 

Alfredo começava a se levantar, ainda que 
não tivesse terminado de jantar, mas a esposa o 
repreendeu duramente: 

— O que está fazendo? Manda entrarem, 
a porta está aberta! 

— Não! – gritou Angélica fazendo todos os 
olhares se voltarem para ela. Só nesse momento 
a história se reavivou na mente de Alfredo e ele 

entendeu que as olhadas que a filha dava na 
direção da janela da cozinha —voltada aos 

fundos da casa — eram porque deviam estar ali 
os pequenininhos. 

Antes que a esposa repreendesse a filha 

na frente de todos ou qualquer outra coisa fosse 
dita, Alfredo se levantou e disse: 

— Eu vou lá ver! 
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Quando abriu a porta, novamente 
escuridão e nada mais. 

— Vou deixar essa porta aberta. – decidiu 
Alfredo, olhando na direção da filha que 
pareceu se acalmar. — Assim não precisamos 

convidar ninguém para entrar, se eles chegarem 
e vierem pelos fundos, simplesmente entram. 
Porque afinal Tiago e Camila não precisam de 

convite para entrar aqui, não é mesmo? 
Giovana balançava a cabeça como se o 

marido estivesse dizendo as coisas mais idiotas 
do mundo. 

Quando ele tornou a se sentar, a 

campainha tocou. 
—.Ah, não é possível. Só pode ser 

brincadeira! – exclamou Giovana. 

Alfredo pediu calma à esposa com um 
aceno de mão e se levantou, indo para a porta 

da frente novamente e descobrindo, como já 
esperado, que não havia ninguém. Novamente à 
mesa, não passaram cinco minutos e a 

campainha tocou outra vez. 
— Não! – repreendeu Giovana brava na 

direção de Alfredo. — Se forem eles que 
chamem, você não vai mais deixar seu jantar 
por causa de algum engraçadinho tentando 

fazer a gente de bobo. 
O clima estava meio estranho à mesa, os 

que terminaram de comer cochichavam entre si 

e fingiam esperar que os outros terminassem 
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também. Joseph, que já tinha terminado, se 
ofereceu para ir atender quando a campainha 

tocou novamente. 
— Não, pai. Eu já disse: se forem eles que 

chamem! 

Alfredo, atento à Angélica que parecia 
saber o que estava acontecendo mais do que 
todos, procurou respostas no olhar da filha que 

olhava para a porta aberta no fundo da cozinha 
e, quando os olhos da menina se arregalaram 

como se vissem a mais aterrorizante das 
criaturas, todos ouviram a voz de Giovana falar 
acima de todas as outras vozes na mesa: 

— Finalmente. Pode entrar, a porta está 
aberta. 

A mesa se calou e todos olharam na 

direção de Giovana como se ela fosse louca. No 
rosto da esposa Alfredo percebeu que ela não 

entendia por que todos olhavam em sua 
direção. 

—.Que foi? Eles chegaram. – tentou se 

explicar Giovana. 
— Eles quem, amor? 

—.O Tiago, ué. Vocês não ouviram ele 
chamar? – ela perguntou como se fosse absurdo 
que ninguém mais tivesse ouvido o que ela 

achava ter ouvido. 
Alfredo olhou imediatamente para 

Angélica que se encolhia em sua cadeira, 
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levantando os pés do chão e abraçando seus 
pequenos joelhos junto ao peito 

— Filha, eu não ouvi ninguém chamar. – 
disse a mãe de Giovana e todos concordaram. 

— Não é possível. – falou se levantando. 

— Eu juro que ouvi. 
E foram quase todos para a porta da 

entrada junto dela. 

Alfredo permaneceu olhando para 
Angélica e os poucos que permaneceram à 

mesa. Viu o desespero instalado nos olhinhos 
azulados da filha, e aquele terror fez afundar 
seu coração junto do princípio de lágrima nos 

olhos da menina enquanto balançava 
lentamente sua pequena cabeça inclinada pra 
baixo, fazendo um não silencioso. 

Ele se levantou e foi até a sala, onde sua 
esposa tentava convencer os parentes que tinha 

ouvido alguém chamar, mas a porta aberta 
desfavorecia a história que ela contava: não 
havia ninguém, absolutamente ninguém ali. 

 
*** 

 
—.Ela disse que você precisa desfazer o 

convite para que não entrem mais e para fazer 

sair os que já entraram. – falou Alfredo naquela 
noite antes de dormirem. 

—.Quem entrou? Do que você está falando? 

– perguntou Giovana enquanto passava seus 
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cremes importados, feitos com ervas 
escandinavas ou qualquer coisa assim que ela 

dizia fazer muito bem aos poros. 
—.Os homenzinhos. Os pequenininhos. 

Eu já te contei a história. 

— Essa coisa de pequenininhos de novo? 
Você levou mesmo a história dessa menina a 
sério. – não era uma pergunta. 

—.É muita coincidência você não acha? 
Ela disse que eles não gostam de luz e a 

lâmpada da entrada foi quebrada. Ela disse que 
eles gostam de bebês e coisas de bebês e todo 
dia as fraldas usadas do Henrique somem 

misteriosamente da lixeira. Você não acha no 
mínimo curioso? 

— O que eu acho curioso é você não ter 

pensado que é exatamente ela fazendo essas 
coisas para dar veracidade para a história que 

ela própria conta. 
Alfredo abriu a boca para falar e desistiu. 

Não tinha pensado nisso e agora se sentia bobo 

por não ter pensado. Por um momento se sentiu 
traído pela filha, mas então se lembrou. 

— E as batidas na porta? Os toques da 
campainha? 

—.Tem muitas crianças nesse bairro, 

Alfredo. Aposto que ela não é a única a fantasiar 
com árvores protetoras e homenzinhos que tem 
medo de luz. 

— E a voz que você ouviu chamando? 
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— Era a voz do Tiago, eu tenho certeza 
que eu ouvi a voz do Tiago. 

— Então... 
—.Tenho certeza que há alguma 

explicação lógica pra isso, querido. Eu não vou 

acreditar em contos de fadas por causa de um 
acontecimento isolado. 

— Um acontecimento isolado? E todas as 

coisas que vêm acontecendo? Você acha que 
Angélica é a autora de todas elas? Por Deus, 

mulher, ela não quer chamar nossa atenção, ela 
quer se sentir protegida, ela está morrendo de 
medo. 

Giovana olhou para o canto do quarto, 
seus olhos se arregalaram e a boca se abriu 
num projeto de grito. Alfredo, repentinamente 

preenchido de adrenalina, se virou de um salto 
para encarar o que quer que fosse e se deparou 

com um canto vazio. 
— Viu? Eu também consigo fingir que 

estou com medo. Agora vá dormir e tire essas 

bobagens da cabeça. – disse, terminando de 
passar os cremes. 

Muito tempo depois, quando o quarto 
estava iluminado apenas pela luz do luar que 
entrava pela janela, Alfredo ainda sentia o 

coração disparado. Ora ou outra olhava para aquele 
canto vazio do quarto e sentia novamente o coração 
disparar, sem entender muito bem o motivo. 
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Quando finalmente conseguiu dormir, 
Alfredo teve o primeiro sonho que se lembrava 

nos últimos vinte anos ou mais, e estava 
completamente envergonhado porque era o tipo 
de sonho que não tinha desde a adolescência. 

Ele estava em um bosque e era tudo 
verde e marrom, o que não pareceu importante. 
Por ter tido poucos sonhos em sua vida não 

sabia que seus sonhos normais eram em preto 
e branco. Havia um rapaz no bosque com ele, 

parecia jovem, bem mais jovem, e com certo 
espanto percebeu que o rapaz estava 
completamente nu. Desconfortável com aquilo, 

mas incapaz de fazer outra coisa, Alfredo 
começou a reparar no corpo esguio diante dele, 
sentindo certo encantamento por aqueles 

músculos levemente torneados e o rosto de 
formato delicado. 

Os lábios finos do rapaz começaram a 
sorrir e seu olhar brilhava com certo despudor. 
Seus olhos tinham aquele tom castanho bem 

avermelhado que chegava a hipnotizar tanto 
pela cor quanto pela harmonia com sua 

cabeleira também vermelha que descia por suas 
costas. 

Era um homem bonito e Alfredo não tinha 

vergonha de admitir isso, o que o envergonhava 
mesmo era o fato de estar sentindo uma atração 
que não deveria sentir por pessoa nenhuma no 

mundo, uma vez que era um homem muito bem 
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casado e mesmo em seu subconsciente tinha 
plena consciência disso. 

Alfredo viu o rapaz começar uma lenta 
caminhada em sua direção e de repente se viu 
tomado por aquela atração descobrindo que 

faria qualquer coisa no mundo para tê-lo em 
seus braços. Pouco mais alto que ele, o rapaz 
parou em sua frente e levantou o braço para 

tocar-lhe o rosto. O braço parou suspenso no 
meio do caminho como se para ter certeza de 

que podia fazer aquilo. 
“Você pode, você pode qualquer coisa”, 

pensou Alfredo completamente hipnotizado. 

Quando o sorriso branquíssimo voltou a 
iluminar o rosto do rapaz, a mão voltou a 
percorrer o caminho até o rosto de Alfredo que 

segurava a respiração. No entanto, antes que a 
mão alcançasse seu rosto, viu o rapaz se 

transformar diante de seus olhos em uma 
criatura horrenda cuja pele era um intrincado 
de grossa casca de árvore, musgo crescia por 

seu longo cabelo, as unhas dos pés e das mãos 
eram garras animalescas e os olhos não tinham 

nada de castanho, mas sim um vermelho 
sanguinolento. 

A criatura urrou e levou a mão à frente do 

rosto para se proteger da luz que era projetada 
ao lado de Alfredo que, estarrecido pelo 
acontecimento, nem se deu conta da silhueta 

luminosa junto de si. Ele apenas tinha olhos 
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para o que tinha se revelado à sua frente e que 
naquele momento dava as costas mostrando 

um rabo bovino se projetando da base de sua 
coluna cervical. 

Enquanto corria, a criatura fazia balançar 

pesadamente sua emaranhada cabeleira 
vermelha cheia de musgo revelando aquele 
grotesco buraco em suas costas, como uma 

toca de esquilo no tronco de uma árvore. 
Alfredo, enojado por aquele oco nas 

costas do monstro, quase não sentiu uma mão 
tocar-lhe o ombro. Ao se virar, foi como sair de 
uma realidade e entrar em outra e, ao invés de 

olhar para a silhueta luminosa, estava olhando 
para a filha ao pé da cama segurando seu 
ombro. 

—.Angélica? Filha? O que faz aqui? – 
perguntou Alfredo como se pego em flagrante 

em uma situação embaraçosa. 
A luz do abajur ao seu lado estava acesa. 
—.Eles disseram pra eu vir, os 

homenzinhos bons. Disseram que você 
precisava muito de uma luz. 

—.Eles estavam certos minha filha, muito 
certos. – sussurrou o pai abrindo os braços 
para abraçar a menina que lhe retribuiu o 

abraço. Foi durante esse movimento que ele viu 
além dos arranhados no braço da menina, um 
desenho familiar. 
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Espantado, Alfredo ia começar a falar, 
mas a menina se afastou e cobriu os braços. 

— Nem todos são bons. – revelou. 
—.O quê? O que está dizendo? Eles 

machucaram você? – perguntou Alfredo 

perdendo a noção da altura de sua voz, saindo 
da cama e se agachando diante da filha para 
ver seus ferimentos. 

— O que vocês estão conversando a essas 
horas? – resmungou Giovana colocando o 

travesseiro sobre a cabeça. 
— Acorda, Gi. Acorda agora. 
A esposa tirou o travesseiro da cabeça e 

piscou algumas vezes os olhos sonolentos e 
irritados pela luz do abajur. Pareceu assustada 
e com razão porque até para Alfredo sua voz 

soava urgente. 
— O que foi? – ela perguntou alarmada. 

— Olha isso, olha o braço dela! 
— O que que tem? 
— O que que tem? Eles machucaram ela, 

olha só isso. Está toda arranhada. 
Por um momento Giovana ficou 

sobressaltada, se levantou assim como Alfredo e 
foi até Angélica ver seus bracinhos. Ela parecia 
genuinamente preocupada com o bem estar da 

menina. 
— Quem fez isso com você? – perguntou 

brava, mas não com Angélica. 

A menina cabisbaixa respondeu: 
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— Foram os homens pequeninos. 
— Foram quem? 

— Os pequenininhos. Os maus. Eles não 
gostam de mim, mamãe. Os bonzinhos 
disseram que os maus não gostam nadinha de 

mim, por isso eles me batem. 
Alfredo viu a esposa levar a mão à boca, 

perplexa. Ela então olhou em sua direção e seu 

olhar dizia coisas como: isso passou dos limites 
ou precisamos fazer alguma coisa com essa 

menina. 
—.E esse desenho, filha, no seu braço, 

quem fez? 

—.Os bonzinhos fizeram. Eles disseram 
que vai me proteger do Bicho-papão. 

— Bicho-papão? – perguntou Giovana. 

—.Sim, eles chamam de ruduécal. Eles 
disseram que ele veio por minha causa, mas 

que quem ele vai levar embora é meu 
irmãozinho. 

Aquelas palavras despertaram a antiga 

Giovana, notou Alfredo, que entendeu o motivo 
de imediato: na cabeça da esposa a filha tinha 

ciúmes de Henrique por ele ter tomado seu 
lugar na casa. 

— Escuta aqui, menina: nada vai levar 

seu irmão embora daqui, está me ouvindo? 
Nada! Acho que essa coisa toda já passou e 
muito dos limites. – vociferou a mãe que voltou 

o olhar ao marido. — Está vendo só? Você fica 
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dando crédito pras coisas que ela inventa e olha 
só no que deu. Acho bom, mas acho muito bom 

mesmo que nada aconteça com o pequeno 
Henrique, porque senão... 

Alfredo balançou a cabeça, furioso. 

Queria discutir e fazer a mulher entender que 
não só os arranhões como também aquele 
desenho no braço da filha significavam muito 

na história que ela contava, mas desistiu antes 
de começar. Inconformado resolveu colocar a 

filha para dormir prometendo que deixaria 
todas as luzes acesas tanto no quarto dela 
quanto no caminho entre eles para que nenhum 

pequenininho pudesse se aproximar. 
Quando ele voltou para seu quarto a 

esposa estava com o pequeno Henrique no colo, 

sentada na beirada da cama. 
— Você viu, Alfredo? Você viu só o que 

você fez? – ela dizia aninhando o filho para 
dormir com eles aquela noite. — Se essa 
menina... 

— Não fala assim dela, Giovana. Não fale 
assim da nossa filha! 

Os olhos escuros de Giovana brilharam 
de puro ódio, ela aninhou o pequeno e 
silencioso bebê em seu colo e dormiu daquele 

jeito. Alfredo, no entanto, ficou acordado até 
pouco antes do sol nascer. 
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*** 
 

Bem cedo no dia seguinte Alfredo 
acompanhou Angélica ao parque e juntos 
colheram cogumelos para os círculos que a filha 

dissera serem capazes de manter Henrique e ela 
protegidos. Depois ficou um longo tempo 
conversando com a filha para tentar entender 

tudo o que ela sabia do que estava acontecendo 
e, por fim, dedicou o restante do dia a pensar 

no que precisava fazer. Por ele, teria saído 
naquele dia mesmo bem cedo para resolver os 
assuntos que o incomodavam, mas pela esposa 

e pela forma como ela passou a tratar Angélica 
e a superproteger Henrique, achou melhor adiar 
a viagem e também o momento de contar seus 

planos a ela. 
Quando a noite chegou e ele se reuniu 

com Giovana, que tinha colocado o berço no 
quarto do casal para que Henrique não 
dormisse sozinho à mercê de más índoles, como 

ela mesma disse, Alfredo anunciou: 
— Preciso ir ao Onofre Neto. 

—.Onofre...? – perguntou interrompendo 
abruptamente sua procura por alguma coisa no 
quarto. —.O que você precisa fazer naquele 

lugar? 
— Preciso ver a Beth. 
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—.Como é que é? – teria gritado se 
Henrique não tivesse dormindo serenamente no 

berço no canto do quarto. 
— O desenho, Gi, que a Angélica tinha no 

braço, é o mesmo desenho que a mãe biológica 

dela fez no seu próprio com uma lâmina de 
barbear. Isso não é coincidência como você vive 
dizendo. 

—.Ela deve ter visto em algum lugar e 
achou bonito. 

— E entre todos os desenhos que ela viu 
na vida, resolveu fazer exatamente o mesmo 
que a mãe dela fez, inclusive no mesmo lugar? 

Isso é impossível, você sabe disso. 
—.Impossível. – desdenhou. —.Homenzinhos 

pequenininhos são possíveis, mas uma menina ter 

gostado de um desenho que sua mãe também gostava é 
impossível? 

—.Não é a mesma coisa. Eu não sei 
explicar, Giovana. Não sei nem começar, pra 
falar a verdade, mas alguma coisa está 

acontecendo. E eu preciso saber. Talvez Beth 
saiba alguma coisa, talvez isso seja alguma 

patologia, não sei. O que eu sei é que Angélica 
está amedrontada, está machucada e precisa de 
ajuda e eu, como pai, não posso nem imaginar 

deixar de fazer alguma coisa a respeito. 
—.Alfredo, você está falando de uma 

viagem que vai levar no mínimo um dia inteiro, 

no mínimo, pra ir conversar com uma louca 
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varrida que está há seis anos em um maldito 
hospício. Você quer deixar sua esposa sozinha 

depois que a filha dessa louca que você vai 
visitar ameaçou a segurança do seu filho 
recém-nascido? 

— Ameaçou? Você que está ficando louca! 
Ela disse que ele corre perigo e acredita tanto 
nisso que hoje enquanto pegávamos cogumelos 

ela falou que se não tivesse o suficiente pra 
fazer o círculo dela, que pelo menos fizéssemos 

para o Henrique porque ele era mais importante 
do que ela. Não sei você, mas eu acredito que as 
coisas estranhas que tem acontecido e o que 

Angélica vem falando fazem muito sentido 
juntos. 

— É porque ela pode estar fazendo essas 

coisas, você não acha? 
— Não, não acho. 

— Olha só Alfredo, se ela fizer... 
— Ela não fará nada, Giovana. Ela ama o 

Henrique tanto quanto eu ou você, ela é a irmã 

mais velha dele, pelo amor de Deus. Não ouviu 
o que eu disse? Ela falou com todas as palavras 

que ele é mais importante do que ela! – 
esbravejou Alfredo. 

— Faça o que bem entender então, mas 

se quando você voltar o Henrique tiver sumido, 
só fique sabendo que eu te avisei! 

Ela foi se trocar para dormir, deixando 

Alfredo refletindo o que precisava fazer. Ele 



159 
 

ficou olhando para a esposa por alguns 
segundos, um pouco bravo, um pouco triste. 

Angélica nunca faria mal ao irmão, disso ele 
tinha certeza. 

— Por acaso você não viu meu creme, 

viu? – perguntou ela depois de ter se trocado, 
retomando sua procura pelo quarto. 

— Não. – respondeu Alfredo desviando o 

olhar para que a esposa não visse que ele a 
estava encarando. 

Embora não a tivesse visto balançar a 
cabeça, teve certeza que foi exatamente o que 
ela fez antes de ir se deitar sem os seus 

preciosos cremes importados. 
Pela manhã enquanto Alfredo arrumava a 

mala depois de ter dado mamadeira e trocado a 

fralda de Henrique, viu a esposa despertar 
serenamente. 

— Eu tive o sonho mais louco da minha 
vida. 

—.Teve? – ele perguntou como se 

estivesse realmente interessado no assunto. 
— Acho que você não vai gostar muito, 

porque eu meio que te traí. 
— É mesmo? Com quem? Alguém que eu 

conheço? 

— Não, acho que nem eu mesmo conheço. 
Era um rapaz, um rapaz muito bonito e ruivo. 

Alfredo deixou a mala cair, largou as 

peças de roupa em suas mãos e foi até a cama 
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com certa urgência no olhar. Pediu que a 
esposa contasse tudo, cada detalhe do sonho. 

Ouviu sobre o bosque e sobre os olhos 
castanho-avermelhados do rapaz. A única 
diferença do seu próprio sonho era a ausência 

da silhueta luminosa e o rapaz não ter se 
transformado em um monstro. 

— Você me traiu? 

— Bom, sim... Mas foi só um sonho. 
— Não foi só um sonho. Eu tive o mesmo 

sonho e não te traí. – contou e estava se 
sentindo de fato traído. 

— Você teve o mesmo sonho? 

— Tive. Giovana, o rapaz com quem você 
estava no sonho não é um rapaz, é uma 
criatura monstruosa e feia com rabo de boi e 

um buraco nas costas. É o que Angélica 
chamou ontem à noite de Bicho-papão. Você 

tem que desfazer o convite. 
—.Convite? Que convite, Alfredo? Você 

está louco? 

— Não, eu não estou louco. O convite que 
você fez na noite do jantar com nossa família. O 

convite que você achou que fez ao Tiago, mas 
que na verdade fez para as criaturas entrarem. 
Você não entende, não é? Tudo está 

acontecendo porque você não quer 
simplesmente desfazer um convite idiota, 
mesmo que não acredite nisso. Seria pedir 
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muito pra você simplesmente desfazer essa 
porcaria? 

— Você está com essa história de novo? 
Pronto, você enlouqueceu. Já podemos anunciar 
no jornal agora. Quer saber? Faz o seguinte, já 

fica por lá, fica no Onofre Neto com sua 
amiguinha Beth. Vocês dois realmente se 
merecem. 

— O quê? 
— Isso mesmo. Vocês se merecem. Não 

sei nem por que continuei com você pra começo 
de conversa. Já que gosta tanto de gente louca, 
eu devia ter deixado o caminho livre pra você 

ficar com ela e cuidar da filha louca de vocês lá 
no hospício de onde você nunca deveria ter 
saído. 

— O que você está falando? – perguntou 
indignado. — Você acha que eu sou o pai 

biológico da Angélica? 
Ela olhou para ele de forma acusadora. 
—.Não, agora eu quero que você me 

responda. – ele vociferou. — Que você achava 
que eu tinha traído você com uma paciente eu 

já sabia, agora que achava que Angélica era 
minha filha biológica, isso você nunca me falou. 

— Poupe-me Alfredo, por favor. Vai logo 

pra essa sua viagem e me deixa em paz. 
Ele queria discutir, brigar, saber o que a esposa 

realmente pensava dele, mas preferiu apenas dizer: 
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— Desfaça o pedido, senão por mim, nem 
por Angélica, que seja por Henrique. – disse, 

apontando o menino no berço brincando com 
um ursinho de pelúcia. 

Ela olhou para ele e depois para o filho. 

— Você é uma piada, sabia? 
As palavras reverberaram em Alfredo por 

longos segundos e por fim ele acabou 

concordando com a cabeça, o cansaço já era 
maior que tudo. Não queria mais brigar, só o 

que queria era entender tudo que acontecia de 
estranho por ali e talvez descobrir um modo de 
fazer parar o terror que Angélica sentia, o que 

só seria possível se conversasse com Beth e 
ouvisse sobre o Mundo Invisível do qual tanto 
falava. 

— Não vou discutir com você. Chega. Pra 
mim já deu. Quando eu voltar a gente tenta 

resolver esse assunto e espero trazer soluções 
comigo. Você podia, pelo menos uma vez na 
vida, fazer o que estou te pedindo, sabia? Não 

vai te matar. 
Ela deu de ombros e saiu do quarto 

levando Henrique com ela. 
Alfredo terminou a mala e se despediu 

dos filhos. Dedicou um tempo especial a 

Angélica explicando que tudo ficaria bem em 
breve, que os pequenininhos iriam embora e o 
Bicho-papão nunca mais atormentaria 

ninguém. 
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Giovana nem sequer olhou em sua 
direção enquanto ele saía com a mala na mão 

para pegar o táxi que o levaria até a estação 
ferroviária. Uma hora esperando e sete de 
viagem o levaram até a capital, onde outro táxi 

e mais meia hora o levaram direto aonde 
precisava ir. 

A sensação nostálgica de estar diante do 

prédio exatamente igual a cinco anos atrás o 
pegou desprevenido e, antes mesmo de 

atravessar o portão da entrada com a enorme 
placa anunciando o Hospital Psiquiátrico Dr. 
Onofre Neto, estava lembrando os dias de 

enfermeiro naquela instituição. Diferente do 
que esperava no seu primeiro dia, acabou tendo 
momentos agradáveis ali dentro. 

Entre bons amigos e histórias 
fascinantes, nada superou ter conhecido a 

moça mais simpática e gentil cujo nome 
Elizabete era pouco usado restando-lhe apenas 
o curto apelido Beth. Longos foram os dias 

conversando com ela durante os cafés da 
manhã e banhos de sol. Não havia imaginado 

aquela amizade depois do julgamento que fizera 
dela pelas coisas que a haviam feito parar ali: 
tentativa de aborto e princípio de esquizofrenia, 

segundo o médico do Hospital Municipal que 
assinara os papéis de sua internação. 

— Você acha que eu sou louca, não acha? 

– perguntara Beth certa tarde enquanto 
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esperava pelos médicos para mais uma sessão 
de terapia de choque. 

Alfredo foi pego desprevenido pela 
pergunta. Fato era que: Beth não tinha família, 
não tinha amigos, nem marido. Estava grávida 

e dizia que era o fruto de uma união 
amaldiçoada. O pai da criança, segundo ela, era 
o Homem Pálido que a visitara todas as noites 

durante anos seduzindo-a lenta e 
profundamente. A criança em seu ventre, pelas 

suas próprias palavras, é um perigo pra 
humanidade e precisa deixar de existir. Duas 
tentativas de aborto depois, uma inclusive 

levando-a quase à morte, levaram-na a começar 
a falar de um tal Mundo Invisível. 

E acima de tudo aquela escarificação feita 

por ela mesma em seu braço formando o 
desenho de uma triquetra, segundo ela para 

proteção. 
— Não. Louca não. De forma alguma eu 

usaria essa palavra pra descrever você. Eu 

diria, talvez, que você está só... confusa. 
—.Aí é que está, Fred. Eu não estou 

confusa. Você não pode entender, ninguém 
pode. Esse mundo tem tanta coisa que 
desconhecemos, tantas coisas perigosas que se 

alguém vier a saber um por cento de tudo que 
há lá fora, só um por cento, das duas uma: ou se 
mata ou nunca mais volta a dormir enquanto viver. 
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— Alfredo! – exclamou alguém tirando-o 
de seu devaneio. – Meu Deus, você chegou 

rápido. 
—.Alexandra, como vai? – murmurou 

tentando ser simpático. — Como assim chegou 

rápido? Vocês sabiam que eu viria? 
— Você não veio por causa dela? 
— Dela quem? 

— Da Beth, eles não ligaram pra você? – 
pela cara que ele fazia, Alexandra viu que não. 

— Pensei que já tivessem ligado. Eu sinto 
muito, não queria ser eu a dar essa notícia, 
mas... Bem, é que... 

— O que houve? O que aconteceu com a 
Beth? 

— Ela... ela nos deixou essa manhã. 

— Nos deixou? Você quer dizer que ela 
morreu? 

A moça que chegava para o turno da noite 
balançou a cabeça lentamente confirmando. O 
mundo de Alfredo pareceu dar uma tremida 

forte, como se um dos pilares que o sustentasse 
tivesse acabado de ruir. 

—.Meu Deus, não, não pode ser. 
Quando? 

— A encontramos esta manhã. 

— Esta manhã? Não, eu não acredito. Era 
pra eu estar aqui essa manhã, era pra... Era 
pra eu tê-la visto e falado com ela. – ele sentiu 

lágrimas começarem a se formar em seus olhos, 
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mas respirou fundo tentando contê-las. — Do 
que ela morreu? 

—.Ela se suicidou Alfredo. Ela já vinha 
tendo crises nervosas nas últimas semanas e 
um pânico noturno junto de um medo 

implacável de escuro. Acho que uma coisa deve 
ter levado à outra. 

Aquela informação tinha feito o coração 

de Alfredo parar por alguns segundos, a 
familiaridade que tinha com aquele tipo de 

acontecimento e o temor que aquilo lhe causava 
eram desoladores. A imagem da mãe e a 
história de seu suicídio se reavivaram na 

mente. 
—.Ela deixou uma carta para você. – 

contou Alexandra. — Não um bilhete de suicídio 

como costuma acontecer, sabe? Íamos enviá-la 
para você por correio junto dos pertences dela. 

—.Os pertences dela? Por que me 
enviariam os pertences dela? 

—.Ela dizia que a única pessoa que se 

importou com ela em vida foi você, que, ainda 
que a julgasse louca, nunca a tratou como tal. 

E ela falava com frequência que você ainda ia 
fazer a coisa certa. Na carta ela diz isso, diz 
especificamente que você tem de ficar com suas 

coisas. 
Alfredo parou de ouvir o que Alexandra 

falava, as coisas já tinham perdido um pouco 

do sentido antes, agora completamente. Ele 
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ficou pensando que se Beth tivesse se matado 
uma semana ou um mês antes não o abalaria 

tanto assim, agora o fato de que ela tivesse 
escolhido justamente aquela noite para tirar 
sua vida o deixava muito bravo e também com 

uma sensação de culpa, porque se tivesse saído 
no dia anterior, como queria, talvez tivesse tido 
a chance de fazer com que ela mudasse de 

ideia. 
Mais tarde quando começou a revirar as 

coisas recolhidas do quarto de Beth notaria que 
mal se recordava de ter entrado pelo saguão do 
Onofre Neto ou de ter estado no quarto em que 

a amiga passara os últimos anos de sua vida. 
Descobriu-se lendo pela terceira ou 

quarta vez a carta que ela escrevera em seus 

últimos dias, a qual ela começava exatamente 
com as seguintes palavras: Querido amigo, você 

ainda vai fazer a coisa certa. A carta era meio 
que um agradecimento por tudo que ele tinha 
feito por ela e, acima de tudo, um pedido de 

desculpas por tudo que tivesse acontecido em 
sua vida em decorrência disso. 

Em meio às folhas soltas com desenhos 
de infinitas criaturas, ele se deparou com os 
rabiscos que ilustravam uma hedionda criatura 

que parecia feita de casca de árvore. Abaixo o 
nome em letras maiúsculas, intensamente 
rabiscado a lápis: HULDREKALL. 
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Ele sentiu medo, muito medo porque era 
exatamente o monstro com que ele se deparou 

em sonho depois que a filha lhe trouxe uma luz. 
Mas nem de perto foi tão potente quanto o 
medo que surgiu com as primeiras palavras 

escritas em um bloco de folhas encadernado em 
couro que parecia um diário: 
 

Não confie na menina 
E não se deixe ser usado 
Ela mente descaradamente 
E tudo que ela diz é manipulado. 
Se parar e pensar intensamente, 
vai perceber com infelicidade 
que o que falo é verdadeiramente 
a única verdade. 

 
E conforme folheava aquele diário, mais 

tinha a sensação de perder outros pilares de 
sustentação de seu mundo. Trechos que 
falavam sobre círculos de cogumelo que eram 

chamarizes de monstros, laços com criaturas 
ancestrais amaldiçoadas a serem árvores para o 

resto de suas existências, brincadeiras com 
sombras, falso amor por animais e recém-
nascidos, autoflagelação e amizade com 

criaturas pequeninas. 
Havia uma ilustração dos tais 

pequenininhos nas bordas das páginas que fez 

Alfredo sentir uma grande repulsa por Angélica 
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ter dito que alguns eram bons, porque naquela 
imagem eles não pareciam nada bons. Eles 

tinham a aparência de uma ratazana roliça e 
bípede, com os membros bem mais compridos. 
Alguns deles tinham uma corcunda 

proeminente, rostos que pareciam humanos, 
dentes pontudos e olhinhos esbugalhados. 
 

A menina diz que quer proteger, mas na 
verdade ela deseja unificar os mundos. Sua 
essência luminosa tem o poder de romper as 
barreiras que separam o nosso mundo do Mundo 
Invisível. Se isso acontecer, a humanidade 
definhará e tudo que restará de nosso mundo 
será uma carcaça seca e desolada, onde 
monstros poderão usar pessoas ao seu bel 
prazer. 

Mais uma vez eu digo: 
Não confie na menina. 
Desconfie de sua bondade. 
Bondade não existe. 
Interesse é a verdade. 

 
Dizia um trecho mais para o meio do 

bloco. 
E aquilo ia fazendo cada vez mais sentido 

na cabeça de Alfredo. Ele se lembrou da luz que 
a filha acendeu para livrá-lo do Huldrekall, mas 
que ela não acendera para livrar Giovana. 

Desse mesmo ato de bondade também nascera 
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sua vontade de estar ali numa cidade bem longe 
de sua casa, o que certamente não era mera 

coincidência. 
 

A menina é um portal para o Mundo 
Invisível. 

O portal precisa ser fechado.  
 

Dizia o fim do diário. 
Como se tudo aquilo não bastasse para 

fazê-lo entrar em pânico e correr para o 
primeiro trem de volta pra casa, a folha com o 
desenho escrito HULDREKALL tinha atrás 

algumas anotações, entre elas: 
 

Eles trocam seus bebês por bebês 
humanos, pois acreditam que os bebês humanos 
dão menos trabalho. 
 

Mas entre todas as informações sobre a 
criatura a que chamou a atenção de Alfredo foi: 

 
Na antiguidade há relatos de crianças que 

entregaram seus irmãos recém-nascidos para o 
monstro por ciúmes. 
 

Aquela informação foi o estopim, sem se 
dar ao trabalho de recolher as coisas, Alfredo 
correu para o telefone público mais próximo 

onde depositou algumas fichas telefônicas e 
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discou o número de casa, quase não 
aguentando ter de esperar o tempo de a 

chamada ser feita. — Alô? – atendeu uma 
voz desesperada do outro lado. 

— Gi? Amor, é você? Está tudo bem? 

—.Alfredo, graças a Deus. Eu não sei 
mais o que fazer. Eu não sei. Você precisa 
voltar. Voltar imediatamente. 

— O que aconteceu? 
—.Henrique, Alfredo. É o Henrique, ele 

sumiu. 
— O quê? Onde está Angélica? 
—.Eu não sei, no quarto dela, eu acho. 

Você precisa vir pra casa. 
—.Eu estou indo. Não deixe Angélica sair 

do quarto, está me ouvindo? 

— Por quê? O que você descobriu? 
— Só não deixa ela sair do quarto dela. Se 

você vir algum cogumelo pela casa, jogue fora 
todos eles, não deixe nenhum. Você precisa 
fazer isso, eu estou indo embora. Vou pegar o 

primeiro trem de volta. Tranque a porta e deixe 
as luzes acesas. Eu estou chegando. 

Nunca em sua vida uma viagem tinha 
sido tão lenta. Parecia que o trem andava a um 
quilômetro por hora e que ainda fazia paradas 

que demoravam o dobro do tempo normal. 
Quando chegou em sua cidade era por volta das 
cinco horas da manhã e Alfredo correu para o 

ponto de táxi mais próximo, onde pediu ao 
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único motorista ali parado que o levasse o mais 
depressa possível para casa. 

—.Vai tirar o pai da forca? – perguntara 
em tom de brincadeira. 

— Não, minha filha vai entregar meu filho 

recém-nascido a um monstro e eu preciso 
impedir. – respondeu e o motorista não disse 
mais uma palavra durante o percurso. 

Quando chegaram na casa dos subúrbios 
da cidadezinha interiorana a escuridão mais 

densa da madrugada começava a ser desfeita 
pelos primeiros raios distantes de luz. Alfredo 
jogou algumas notas no banco da frente e saiu 

em disparada em direção à porta da entrada, 
levando um enorme susto ao perceber que em 
seu gramado havia um grande círculo de 

cogumelos que não tinha sido montado, como 
os que Angélica fez debaixo das camas, mas sim 

nascido ali. 
“É impossível, ontem cedo não tinha 

nada”, disse pra si enquanto destruía aquilo 

que agora ele sabia se tratar de um chamariz de 
monstros e não proteção. 

Com as chaves na mão, descobriu que a 
porta da entrada estava aberta e seu coração 
disparado deu mais um salto dentro do peito. 

Pensar no que poderia ter acontecido 
aumentava o terror que sentia. O interior 
escuro da casa não o impediu de subir as 
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escadas de dois em dois degraus, chegou ao 
quarto do casal e bateu à porta fechada. 

— Giovana. – chamou. — Gi, sou eu. Abra 
a porta. 

O silêncio lá dentro fazia martelar o 

coração do pobre Alfredo e a ausência de 
resposta o fez bater mais forte ainda. 

— Abra logo essa porta! – urrou. 

Sem resposta, ele preparou e bateu com o 
ombro sentindo o impacto percorrer seu corpo e 

embaralhar sua mente. A porta nem se mexeu. 
Mais duas pancadas e ouviu a madeira começar 
a ceder. Com o ombro dolorido, tentou com o pé 

e no primeiro impacto a porta cedeu. 
Ele entrou e se deparou com um quarto 

na penumbra. Olhou primeiro para a cama e 

para seu espanto a esposa estava lá e parecia 
em um sono pesado repleto de sonhos. Ao notar 

a janela aberta, Alfredo empalideceu, correu 
imediatamente ao berço e notou a ausência de 
Henrique. 

“Como ela pode dormir com o nosso filho 
desaparecido?”, pensou em estado de fúria e 

acordou Giovana com uma bofetada, fazendo-a 
se debater pela impetuosidade com que fora 
retirada do mundo dos sonhos. 

— O que foi isso? – perguntou Giovana 
com a mão no rosto. — Alfredo? O que você está 
fazendo aqui? 

— Onde está o Henrique? 
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—.Você não devia estar aqui, disse que 
levaria no mínimo um dia na sua viagem. 

—.Onde está o Henrique? – reforçou a 
pergunta lenta e incisivamente. 

— No berço, onde mais estaria? 

—.Não está! – gritou, saindo do quarto. 
Ele próprio percebia que estava à beira da 
insanidade. 

Ele chegou ao quarto de Angélica disposto 
a matar por seu filho verdadeiro e quando viu a 

menina lá dentro com o bebê silencioso nos 
braços sentada na poltrona no canto do quarto 
seu coração gelou. 

— O que você está fazendo com ele? – 
gritou Alfredo ensandecido. 

O medo de ter sido pega em flagrante 

deve ter tomado conta de Angélica que 
arregalou os olhos na direção do pai sem dizer 

palavra alguma. Henrique, tendo despertado, 
começou a chorar de forma estridente. 

Alfredo se viu caminhando severamente 

na direção da menina e tomando o bebê em 
seus braços de forma bruta, fazendo-o gritar 

ainda mais. No mesmo momento Giovana 
apareceu na porta do quarto e gritou: 

— O que você está fazendo? 

—.O que ela estava fazendo como nosso 
bebê! – urrou Alfredo. 

—.Nada. – murmurou a menina. — Eu 

não estava fazendo nada. 
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— Por que pegou ele então? 
— Para nanar. 

— Por que tirou ele do berço? – perguntou 
Giovana tentando pegar o bebê que chorava a 
plenos pulmões nos braços de Alfredo, mas ele 

não deixava. 
— E como entrou no quarto se a porta 

estava trancada? – urrou ele ainda sentindo o 

ombro dolorido por ter precisado arrombar 
porta. 

Nesse momento Giovana olhou para ele 
confusa. 

— Pela porta. – contou a menina vertendo 

lágrimas. 
—.Não me venha com essa, eu tive que 

arrombar a porta pra entrar. – contou Alfredo. 

— Ela estava trancada! Mas a janela... Como 
teve coragem de escalar a janela para roubar 

seu irmão do berço? Que tipo de monstro faz 
isso? Ia entregá-lo ao Huldrekall? Hein? 

—.Alfredo. – chamou Giovana em tom 

preocupado, ainda tentando tirar o bebê dos 
braços do marido. 

—.Agora não! – gritou, segurando 
Henrique com um braço e tentando se 
desvencilhar da esposa com o outro. Acabou 

dando um empurrão tão forte que Giovana foi 
ao chão. 

Angélica se levantou alarmada, mas 

Alfredo não deu atenção. O choro de Henrique 
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entrava em seu ouvido e chacoalhava seu 
cérebro. Zonzo, percebeu o que tinha efeito e 

agachou para ajudar a esposa a se levantar, 
quando Angélica surgiu do nada, agarrou o 
bebê e saiu correndo porta afora. 

— Não! – gritou Alfredo pulando por cima 
de Giovana e planejando correr atrás da 
menina, mas a mão da esposa se ergueu e 

segurou sua perna, fazendo-o estatelar-se ao 
chão. —.Por que fez isso? Ela está levando 

nosso filho pra ele. Ela vai entregá-lo ao 
monstro, sua imbecil. É isso que você quer? É 
isso que prometeu a ele enquanto vocês fo... 

Aaai!  
A unha da esposa cravou fundo em sua 

perna. 

—.Você não vai machucar nosso bebê. – 
ela gritou. — Não vai machucar Angélica. E não 

vai nunca mais me machucar. 
Giovana, como uma onça, pulou sobre 

Alfredo atacando-o com suas unhas. 

— Eu não quero te machucar, Giovana. – 
dizia, defendendo-se como podia, segurando os 

pulsos da esposa enquanto ela tentava desferir 
cabeçadas e joelhadas. 

— Deixa eles em paz! 

Sem muito esforço, Alfredo jogou a esposa 
de lado fazendo-a bater com a cabeça no 
umbral da porta e levantou-se sem fôlego por 

causa das joelhadas em seu abdômen. Tateou 
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no escuro o corrimão da escada e saiu do breu 
de sua casa para a aurora cinzenta que envolvia 

seu quintal. 
Mal seus olhos se acostumaram com a 

meia claridade, ele avistou, pouco antes da 

calçada, a menina de cabeça baixa ajoelhada 
diante do pedestal de madeira rodeado de raízes 
mortas da árvore que deu início a tudo aquilo. 

O choro do bebê reverberava em sua cabeça e 
embaralhava ainda mais seus sentidos. 

Enquanto se aproximava de Angélica 
sentindo a fúria dominando completamente 
suas ações, viu diante da menina um vislumbre 

do Mundo Invisível que Beth descrevera. Viu a 
criatura que ela desenhara levantar seu bebê 
nos braços, aquelas unhas compridas 

machucando a pele macia de Henrique, que 
chorava engasgado pelo terror que vislumbrava. 

—.Não! – urrou novamente Alfredo 
correndo até a menina. Quanto mais perto 
chegava menos via o monstro e menos ouvia o 

choro e quando chegou as duas coisas tinham 
desaparecido. — Você o entregou. Você 

entregou meu filho ao Huldrekall! 
Alfredo dizia isso apertando os ombros da 

menina que encolhida não gritou ou disse 

qualquer coisa. 
— Por que fez isso? 
A menina encolhendo cada vez mais sob 

seu aperto não tinha coragem de dizer o motivo 
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de entregar o bebê criado como seu irmão ao 
monstro que sugaria sua energia vital. 

—.Fala alguma coisa! Por que você não 
fala alguma coisa? 

—.Não! – o grito veio da porta da casa, 

Alfredo nem sequer olhou para Giovana que 
corria em sua direção. 

—.Sua criaturinha desprezível, por que 

não fala? 
Quando os olhos da menina ficaram 

esbugalhados e vermelhos, o que parecia um 
sorriso começou a se formar em seus lábios de 
criança e Alfredo ficou ainda mais furioso. O 

monstro que levara seu filho reapareceu para 
proteger Angélica e o fez recuar instintivamente. 

Huldrekall foi rápido em desferir um 

golpe contra Alfredo que caiu de lado na grama, 
vendo o mundo dar algumas voltas. Ali caído ele 

viu o monstro lentamente se metamorfosear no 
que parecia ser um homem grande e forte com 
uniforme da polícia local e os últimos pilares 

que sustentavam seu mundo caíram. 
Tendo uma clara noção das coisas 

acontecidas nos últimos momentos, Alfredo viu 
a esposa passar por ele correndo para pegar 
nos braços o corpo mole de Angélica aos seus 

pés. 
Confuso, virou-se para o homem que fora 

Huldrekall momentos antes e o viu se agachar 

diante do pedestal de madeira que costumava 
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ser uma das cinco árvores ancestrais que 
protegiam a cidade, mas que estava destruindo 

sua calçada. 
“Henrique”, pensou Alfredo feliz. “Meu 

bebê”. 

Num ímpeto de adrenalina, Alfredo se 
ergueu do chão e derrubou o ex-Huldrekall 
antes que pegasse Henrique. A agilidade com 

que pegou o menino e correu para dentro de 
casa foi tamanha que deve ter impressionado os 

deuses do Mundo Invisível, que bateram em 
uníssono uma única palma que reverberou 
como um tiro de revólver, curiosamente logo 

depois de ter ouvido o homem de uniforme 
atrás dele gritar para que parasse. 

No interior escuro da casa, fechou a porta 

atrás de si que logo recebeu as batidas de um 
punho. Olhou para o filho quieto, dormindo 

serenamente em seus braços. 
— Eu vou protegê-lo daqueles monstros, 

meu filho. 

Ele foi para o segundo andar sentindo 
uma dor agonizante em suas costas, como se 

alguém tivesse despejado água fervendo nela. 
Adentrou a penumbra de seu quarto 
conseguindo precariamente ver a porta que 

arrombara minutos mais cedo. A lembrança 
estava fresca em sua mente, mas mesmo assim 
seus olhos foram atraídos para a fechadura 

onde o trinco estava para fora, como era de se 
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esperar, mas não a lingueta que trancaria a 
porta. 

Balançando a cabeça ainda confuso, viu 
uma silhueta no fundo do quarto e levou um 
susto imediatamente procurando pelo 

interruptor da lâmpada. A luz começava a 
acender e ele percebeu que era um espelho. 
Curioso, deixou o bebê sobre a cama e se 

aproximou. 
Notou que conforme a luz ia se 

espalhando por seu corpo, sua pele ia pouco a 
pouco ficando cinzenta e quebradiça, como 
casca de árvore. Suas unhas das mãos 

cresceram lenta e dolorosamente rasgando a 
ponta de seus dedos e o cabelo cresceu 
enquanto musgo nascia e escorria por ele. Da 

base de sua coluna cervical brotou uma cauda 
bovina e a queimação nas costas, onde passou 

a mão e a trouxe vermelha de sangue, ele 
deduziu que fosse consequência do buraco que 
se abria ali. 

Quando toda a metamorfose estava 
concluída, seus olhos começaram a se banhar 

de vermelho, junto com sua visão. A confusão 
pouco a pouco se dissolvendo em sua mente. 

Olhou para o bebê sobre a cama e sorriu. 

“Não bebê,”, pensou devagar ao envolvê-lo 
com suas garras. “força vital”. 

Com um sorriso débil no rosto, ele 

colocou sem nenhuma dificuldade o bebê que 
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ainda dormia no buraco em suas costas. Ao 
concluir, escorregou lentamente pela beirada da 

cama até se sentar no chão abrindo em seguida 
um sorriso radiante. 

Sentia a sensação mais agradável de toda 

a sua vida. 
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