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PREFÁCIO

Muitas pessoas não acreditam em magia. As que
acreditam, pressupõem que a magia está nas florestas
antigas,

tumbas

milenares

e

lugares

afastados

da

aglomeração de pessoas. No entanto, o místico também está
nas grandes e pequenas cidades, em becos escuros que você
tem medo de entrar, em meio à fumaça dos carros e
máquinas, nos Shopping Centers lotados de gente.
Essa coletânea de contos apresenta algumas histórias em
que o fantástico se manifesta na zona urbana, em meio aos
prédios, ruas e calçadas. São histórias em que o mundo
sobrenatural se mistura com nossa realidade, nos fazendo
crer que tudo é possível.
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O ÚLTIMO UIVO
Matheus Maciel

Sete horas se passaram desde que minha mãe e minha
irmã foram mortas. Sigo pelas ruas secundárias da Zona Sul,
tentando me esgueirar pelas sombras da noite. O calor
sufocante do Rio de Janeiro não se abstém da noite e sei que,
em outras circunstâncias, adoraria estar na areia da praia
com o mar salgado em meus pés e o vento em meus cabelos.
Os bares e pubs de classe alta estão lotados, em sua grande
maioria por barbies loiras e seus respectivos acompanhantes
malhados. Me esforço ao máximo para passar despercebido
em frente aos estabelecimentos, mas alguns deles reparam
em mim e até lançam olhares de escárnio.
Sinto inveja. Até um pouco de raiva, na verdade. Tudo
seria mais fácil se eu fosse um deles. Não rico ou bonito,
porque isso é o de menos, mas humano. Todos meus
problemas seriam resolvidos como um passe de mágica.
— Algum problema, moleque? — O policial me pergunta
após nossa colisão. Sinto meu coração congelar. Enquanto
estava ocupado invejando algo que jamais estará ao meu
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alcance, bati de frente com o oficial. Me encara de cima a
baixo, analisando cada parte de meu corpo. Sei que minhas
vestes estão sujas e amassadas e meu cabelo espetado, então
ele provavelmente deve pensar que sou um morador de rua
ou um abatedor de carteiras. A primeira opção agora já não é
tão incorreta assim.
— Não, senhor — respondo, finalmente. O uniforme cinza
parece apertado em seu corpo rechonchudo e alto. Me esforço
para manter o olhar no chão, sei que policiais gostam disso.
Adoram saber que estão no poder e que podem fazer o que lhes
vier à telha, mesmo que, na teoria, não possam. Essa é uma
das coisas que minha mãe ensinou. Não somente a respeito de
policias, mas de humanos em geral. Eles precisam saber que
estão no comando hoje, amanhã e sempre. Há uma
necessidade constante de poder e domínio sobre as coisas.
Uma necessidade de controle que os humanos têm de exercer
acerca de tudo, inclusive entre eles.
— Qual seu nome, moleque? — Ele pergunta, posicionando
a mão em seu cassetete. — O que você está fazendo aqui?
— Juno, senhor. Meu nome é Juno — digo, tremendo.
Preciso sair daqui. Sei que ele ainda está atrás de mim e não
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posso perder um segundo sequer. — Estou indo em direção à
Central do Brasil. Minha mãe e minha irmã me esperam lá
para pegar o último trem e irmos para casa.
Sinto meus olhos arderem com a mentira e tento piscar
rapidamente para afastar a maresia. Elas não estarão me
esperando lá ou em lugar nenhum. Nunca mais.
— Então vá logo. — Ele diz. Tenho certeza que ele sabe que
é impossível chegar à Central antes do último trem, já que a
estação fecha às 22:30 e agora deve ser pouco mais de 22:00,
mas não parece se importar o suficiente. Apenas vira e sai
andando.
Sigo mais alguns quarteirões até virar a esquina, adentrar
um beco escuro e desmoronar. Meus joelhos desabam contra
o chão e o peso do mundo parece me esmagar as costas. As
lágrimas correm incessáveis por minha pele bronzeada e
cubro a boca com as mãos para segurar os soluços. Estou
sozinho e perdido, literalmente e metaforicamente. Não sei o
que fazer. Ou pior: não tenho o que fazer. Não tenho dinheiro
para ir embora e não posso sustentar uma viagem a pé até
minha casa. Ninguém consegue andar mais de setenta
quilômetros sem preparo algum.
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Hoje era para ser nosso segundo dia de viagem. Após a
morte de papai, ficou muito doloroso ficar em casa encarando
a cama na qual ele definhou por semanas até a morte. Ele vivia
se metendo em brigas nos bares, mas dessa vez foi diferente
porque o feriram com prata. Fizemos o possível para tentar
reverter a situação, mas já estava velho demais para se
recuperar de um ferimento prateado. Minha mãe ficou
arrasada e teve a ideia de vir à capital para espairecer um
pouco. Eu e Iara, minha irmã de treze anos, ficamos mais que
animados em ver o oceano novamente e aproveitar a linda
vida urbana do carioca. Uma amiga de minha mãe disse que
os caçadores estavam em menor escala aqui na capital e,
como nossa família sempre foi muito passável, não teríamos
problemas. Ser passável é se parecer muito com humanos e
não

ter

características

físicas

que

denunciem

sua

bestialidade. Sempre tivemos esse privilégio, mas, pelo visto,
não foi o suficiente nesta tarde.
Assim que a lua cheia passou, decidimos vir. Saímos de
casa ontem pela manhã, completamente ansiosos para fugir
da tristeza que preencheu nosso lar. Minha mãe alugou uma
pequena residência no bairro de São Conrado e, assim que o
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motorista nos deixou no local, largamos as bagagens e
partimos para a praia. Minha irmã brincou com outras
crianças e eu mergulhei com dois garotos de dezesseis anos,
um ano mais velhos que eu. Minha mãe ficou na areia,
apreciando a vista e apreciando a gente. Foi a primeira vez que
vi ela sorrir de verdade desde o falecimento de meu pai. No
final da tarde, nós três sentamos na areia e contemplamos o
pôr do sol. Ficamos lá até que ele se despedisse na margem do
oceano e as estrelas assumissem suas posições.
Ao anoitecer, depois de limpos, retornamos à orla da praia
e alugamos três bicicletas. Pedalamos em meio a risadas,
apostas e conversas leves como a brisa da noite. Me senti tão
feliz que até deixei minha irmã vencer a competição e chegar
primeiro na linha de chegada que nós três tínhamos
estabelecido.
O plano para hoje era ficar na residência e sair para
aproveitar a vida noturna na grande cidade maravilhosa. Por
um momento, pensei que aquela poderia ser minha vida.
Pensei que, talvez algum dia, eu pudesse ser como os amigos
ousados de meus pais que se arriscam morando nas capitais.
Pensei que eu pudesse ser uma pessoa.
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Não preciso dizer que estava redondamente enganado.
Não nasci para ser uma pessoa. Nasci para viver em uma casa
afastada, em uma cidade menor, sem nunca ter frequentado
uma escola, sem nunca ter amigos da minha idade. Nasci para
viver somente com a família, sobrevivendo de vendas
agrícolas e me transformando em lobo uma vez ao mês.
Minha mãe almoçava no sofá quando ele entrou. Eu comia
panquecas na mesa da cozinha e Iara lia uma revista teen no
tapete perto da minha mãe. Estávamos tão distraídos que, ao
perceber a invasão, foi tarde demais. Não sei como ou quando,
mas ele nos encontrou. Um caçador. Eu nunca tinha visto um
antes, mas, assim que ele atravessou a porta com seu longo
traje de couro preto, botas pretas e seu chapéu escuro, soube
que era ele. Soube mais ainda quando percebi a bandeira do
Brasil bordada no peito e a adaga brilhosa em sua mão.
Em três segundos ele havia passado bruscamente a adaga
no rosto de minha irmã e seu sangue jovem sujava o cinza do
tapete. Minha mãe tentou lutar, mas o caçador era muito alto
e forte. A adaga foi realocada no peito magro de minha mãe e
a última coisa que saiu de sua boca foi um grito para que eu
fugisse. O inimigo se moveu rápido em minha direção, pulei
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por cima da pia, me jogando em seguida pela janela. Nesta
hora, meu corpo doía pela queda e me virei para a janela. Ele
me encarava de lá, com ódio transparente em seu rosto pálido
e olhos azuis. Me levantei e corri sem olhar para trás.
A questão é que, agora, não sei se consigo continuar
correndo. Ainda estou no beco escuro e sujo e tudo que quero
fazer é me encolher perto das sarjetas e aguardar o destino
que me aguarda. Neste instante, o Rio de Janeiro não parece
mais tão bonito. Talvez nunca tenha sido tão bonito assim, na
realidade. Acho que a tal vida urbana carioca deve ser bem
legal para quem pode viver plenamente. Para quem não
precisa se esconder e não é perseguido, deve ser bem legal
mesmo. Agora, para a escória como eu, o que resta é ser
exterminado nas vielas, enquanto os favorecidos vivem suas
vidas tranquilas e pacatas nos altos edifícios. Talvez esse seja
o significado de vida urbana no final das contas.
Limpo o rosto molhado e levanto, me preparando para
continuar a viagem. Posso desmaiar ou morrer no meio do
caminho, mas preciso tentar. Devo isso à minha mãe e à Iara.
Preciso sobreviver por elas. Dou três passos à frente, sentindo
os pés inchados de tanto andar e paro quando o vejo. Está
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inerte na entrada do beco, alto e preto como a morte. A adaga
prateada em sua mão e seu rosto pálido fixo no meu. O mundo
parece travar por um instante. O ar congela ao redor e meu
coração explode como uma dinamite, enviando uma
queimação pavorosa por cada parte do corpo. Carros passam
na rua atrás de meu futuro assassino, mas ninguém se
importa ou quer se importar com o que acontece em um beco
escuro.
Mal tenho tempo de me virar e correr quando ele avança.
Sua mão grande segura minha blusa e me puxa para si, mas
me debato como um peixe fora d’água e, no momento em que
o tecido rasga em sua mão, corro para a escuridão adentro. No
final do beco há uma grade, pulo sobre ela com toda a força
que ainda me resta, escalando o mais rápido possível. Estou
quase no topo quando sinto uma dor descomunal em meu
quadril. O sofrimento é tão grande que grito como nunca
antes e imploro para que pare. Ele não atende meu pedido, é
claro. Continua a afundar sua prata em meu quadril e preciso
usar toda a força de lobo que ainda tenho para segurar o topo
da grade e não cair para trás. Invoco tudo que há em mim e
dou um chute em seu braço, me libertando de sua arma e
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terminando a escalada. Não consigo terminar a descida de
forma decente e simplesmente me atiro do outro lado da
grade. Ouço algum osso da minha perna estalar, mas não
tenho tempo para pensar sobre. Levanto, com a perna
esquerda manca, atravesso a avenida e corro. Continuo
avançando o mais rápido possível entre as ruas e os becos e,
apesar de não olhar para trás, sei que ele está na minha cola.
Demora mais um pouco até que minhas pernas falhem e eu
caia, mas ergo forças inexistentes para me levantar e
cambalear até um estacionamento deserto. Me escondo atrás
de uma pilastra e mordo o braço para abafar meu ranger de
dor.
Nunca senti nada tão intenso na vida. A dor aguda e a
ardência em meu quadril estão se espalhando por todo o
corpo e não posso fazer nada. Provavelmente quebrei ou
desloquei alguma parte da perna e não vou conseguir correr
por muito tempo. Não há escapatória. Queria ser como os
lobos que eles mostram na mídia, com super força,
velocidade, que conseguem se transformar quando bem
entendem. Só que, na realidade, me transformo em um lobo
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normal e apenas durante a lua cheia. Encaro as estrelas e
choro, apenas aguardando o que está por vir.
Certa vez eu perguntei para minha mãe porque os
caçadores existiam e perseguiam a gente. Em primeira
resposta, ela apenas disse que era “porque as pessoas são
burras e ignorantes”, mas, quando viu que eu queria uma
explicação mais elaborada, se ajoelhou e me disse:
— Porque somos diferentes, e isso assusta as pessoas.
Aterroriza algumas delas, para ser honesta. Eles não
conseguem aceitar e entender algo distinto do que eles estão
habituados e essa discrepância gera raiva. Exceto na semana
lunar que temos mensalmente — ela riu baixo, — somos
praticamente idênticos a eles, mas não conseguem enxergar.
Só conseguem ver a diferença e, mesmo que essa diferença
não afete em nada suas vidas, ainda precisam acabar com ela
e possuir controle.
— Isso não faz sentido.
— Eu sei que não, Juno. Eu não entendo também. Ainda
assim, é como as coisas são. É como eles são. Eles nos veem
como uma ameaça.
— E nós somos?
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Desta vez, ela hesitou por um instante e encarou meus
olhos, antes de enfim dar uma resposta:
— Podemos ser.
Ainda não entendo o que ela quis dizer com isso e, pelo
visto, nem vou. Como uma minoria perseguida pode
representar uma ameaça a um sistema estruturado? Mesmo
se juntássemos todos os lobos do mundo e lutássemos por
nossas vidas, ainda estaríamos em uma menor quantidade,
certo? A menos que exista mais lobos por aí que eu imagine.
Algo completamente possível, já que essa nação é enorme e
todos estão escondidos e amedrontados. É possível que,
unidos, possamos iniciar uma revolução? Não sei, mas minha
mãe sabia. Sei que ela tinha a resposta em seus olhos quando
me encarou naquele dia.
Ergo o olhar e o encaro. O carrasco vestido de preto se
aproxima, devagar, sabendo que a batalha acabou e em alguns
momentos ele irá ceifar minha vida com sua adaga. Sei que
minha mente não estará mais aqui em alguns segundos, mas
não consigo sentir medo. O único sentimento que consigo
sentir enquanto ele direciona sua arma ao meu peito é uma
gigantesca frustração. Frustração extrema por não entender.
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E não entendo mesmo. Não consigo entender porque minha
família morreu e porque irei morrer agora se não fizemos
nada de errado. Não consigo entender porque vou morrer só
por ter nascido como sou. Não consigo entender nada. Talvez
não haja nada para entender, afinal. Talvez os humanos só
sejam assim.
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A UFPB OCULTA
Clarice Shaw

— Você sabe que nem sempre fui assim.
Olhei para Aurora esperando que ela me respondesse
alguma coisa. Seus olhos claros e sonolentos fitavam o dia
com preguiça demais para fazer alguma objeção. Fomos até a
mesa mais próxima e apontei para o letreiro da lanchonete em
que estávamos.
— Aqui era o nosso tradicional ponto de encontro, a
lanchonete do Sr. Vegeta. Foi aqui onde ouvi pela primeira vez
sobre a UFPB Oculta. Lembro que naquela época o calor me
incomodava, e também os barulhos irritantes das minhas
companheiras de casa. Eu tinha chegado de Areia, que é uma
cidade fria, e tive que me adaptar ao caos desta capital. Aqui
tem muita gente. A temperatura não me faz mais mal, mas as
pessoas continuam sendo o mesmo problema.
Suspirei profundamente. Aurora aos poucos se mantinha
atenta

enquanto

nossos

companheiros

silenciosamente e nos cumprimentavam.
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chegavam

— Eu tinha duas amigas, Kátia e Letícia. Kátia era da
Geografia, a Letícia da Química. Ambas aqui do litoral. —
Risquei uma linha imaginária na mesa para verificar se ela
estava me acompanhando — Naquele semestre decidimos
estudar juntas um livro maluco, O Mundo de Sofia, a única
obra usada pelo nosso professor de Filosofia da Ciência, um
doido de pedra. — Olhei para alto e para longe, tentando
resgatar as lembranças antigas. — Você sabe, sou da Física, e
aquele foi o semestre em que cursei Álgebra Linear e Geometria
Analítica. Foi o semestre em que consagrei meu amor pela
matemática.
Serviram nossa comida e comemos em silêncio. Depois
saímos para que eu pudesse mostrar as entranhas do campus.
— Quando reparei na quantidade de animais que havia por
aqui, Caio, o irmão mais velho de Kátia, disse que os alunos
jubilados se transformavam nos cães e gatos da UFPB. —
Interrompi meu discurso por conta da gargalhada súbita da
Aurora. — Eu sei, as pessoas falam todo tipo de coisas
bizarras, não devemos implicar com isso. Esse povo não sabe
de nada mesmo.
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Paramos no corredor da Física e o Sr. Flores nos
cumprimentou.
— Mas, ainda assim, foi o Caio quem primeiro me deu
pistas da verdade. Ele filmava o Sr. Flores alimentando os
animais. — Eu e ela olhamos ele ao longe ir para o carro e
pegar algo no porta-malas. Com certeza ele ia começar a
alimentar os animais novamente. — Os vídeos eram bem
claros, os animais pareciam sair do nada, só para se
alimentarem. A gente não vê normalmente tantos assim por
aqui, só quando ele "desperta os mundos" —. Fiz um gesto no
ar para que ela compreendesse as muitas aspas que colocava
no termo.
Subimos o Bolo de Noiva na hora em que uma frajola
branca e cinza descia pelo corrimão em espiral. Exibida, disse
Aurora quando passamos, rindo baixinho para não chamar
atenção dos transeuntes. Nos acomodamos numa das
grandes mesas redondas e me pus a corrigir mentalmente as
equações erradas que os estudantes esqueciam nos quadros.
— Eu me lembro que foi num dia de calor intenso que tive
minha primeira epifania. Eu tinha lido o trecho em que o
mundo desaba no Mundo de Sofia. Eu pouco me lembro das
19

coisas desse livro, mas esse trecho me lembro bem. E também
estava aflita tentando imaginar a quarta dimensão. A Letícia
disse logo você é maluca, mal sabemos expressar a terceira. E a
Kátia: "é mesmo, você nunca ouviu falar de cartografia? Existem
diversos tipos de mapas justamente porque toda representação
2d do 3d tem erros. Mas a Álgebra fez eu me sentir frustrada
por só compreender as n dimensões analiticamente. Eu tinha
ido mais cedo pra casa porque estava com cólica menstrual e
briguei por causa do som da menina que alugava um dos
quartos, a Michelle. Cheguei a chamar a polícia. A garota
enlouqueceu, disse que se eu chamasse a polícia de novo iria
invadir meu quarto e quebrar tudo. Vim para a universidade
e, ao invés de estudar, deitei numa das cadeiras da Praça da
Alegria para dormir depois que tomei o buscofem. Ainda me
lembro como se fosse ontem. Perséfone, uma gata toda preta,
deitou na minha barriga, bem onde estava doendo, e dormi
quase instantaneamente. — Os olhos da Aurora abriram-se
subitamente de assombro. — Sonhei com minha casa, em
Areia, e a gata me levava até o teatro, onde muitos outros
gatos estavam.
— Eu conheço alguns deles, mamãe?
20

— Não sei, minha filha, é provável que sim. — Fiz um gesto
rápido, avisando que ia prosseguir. — E quando acordei, não
tinha mais dor, não tinha mais nada. Fui pra casa e encontrei
dois gatinhos-bebês abandonados no portão. Entrei e
coloquei um pouco de água num pote para beberem no meu
quarto enquanto ia no Pet Shop mais perto comprar as coisas
para eles. Quando voltei, a Michelle deu um outro escândalo,
dizendo que não podia gatos ali, que o barulho ia ser infernal
e tal.
— Que babaca — resmungou Aurora, os olhos muito
concentrados no que eu falava.
— Ah, você nem imagina. D. Esther não objetou que os
gatinhos ficassem ali. Mas no dia seguinte acordei com a tal
da Michelle fechando a porta do meu quarto. Ainda sonolenta,
fui ver o que tinha aprontado, segui ela o mais rápido que
pude, mesmo de pijama e descalça. A vi colocando uma sacola
fechada no meio da pista. A sacola se mexia. Sem pensar
muito, corri para pegar a sacola. Por sorte não passava carros.
Quando cheguei em casa e falei o que aconteceu, D. Esther
brigou com ela e pediu para que arrumasse outro lugar pra
ficar.
21

Aurora deu um soquinho no ar de contentamento,
entusiasmada com o desfecho benéfico para os gatinhos.
— Mas acho que isso foi uma espécie de teste. Acho que
aquela garota era doida, mas não tanto assim. Acho que eles
precisavam de um teste para saber se eu seria atenta e
corajosa o suficiente.
— Eles quem, mamãe?
— A Sociedade Oculta, é claro. — Dessa vez o assombro foi
tanto que as pupilas claramente se dilataram. — Naquela
mesma noite sonhei novamente com Perséfone na minha
casa em Areia. Ela mostrava uma porta embaixo da escada,
uma porta que eu nunca tinha visto antes. Dava para uma
biblioteca enorme, com escadas e estantes de livros para tudo
quanto é lado. — Fiz um gesto largo que a animou.
— As n dimensões, mamãe!
— Isso mesmo, meu amor. Lá, um gato velho e banco
chamado Gandalf me mostrou Os olhos do Mau, que são os
olhos do nosso ancestral egípcio, como as duas fendas da
Mecânica Quântica. Então descobri como os animais da
Sociedade Oculta passeiam bem por todas as dimensões do
espaço-tempo.
22

— A Mecânica Quântica dos homens é aquela daquele
homem ruim, mamãe?
— Sim, o Schrödinger. Mas nós demos uma lição nele para
que nunca mais brincasse conosco. Uma pena que seu
experimento ainda é a base para o exemplo das pessoas. Eu até
entendo. Ser humano é ser muito limitado. Imagina, filha,
não

ter

noção

das

dimensões,

do

comportamento

ondulatório, da topografia do espaço.
— Deve ser muito triste, mamãe.
— Nós somos os guardiões dos conhecimentos desse
mundo, por isso somos tantos. Temos que estar atentos para
que o conhecimento não seja mal utilizado e temos que dar a
centelha de inspiração para quem busca o conhecimento com
afinco e dedicação.
— A gente tem que ser paciente.
Disse isso mostrando a barriguinha para eu dar mais um
banho de língua. Alguns estudantes passaram por nós,
fazendo carinho em nossos pelos.
— Aproveitem, jovens, enquanto disponibilizamos nosso
conhecimento a vocês — pensei com meus botões, enquanto
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os grupos de humanos se reuniam em volta das lousas. —
Vamos ver se são dignos.
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OS SILVAS
Rod A.T.

Eduardo estava na piscina da casa de seu vizinho,
aproveitando a água refrescante em mais um dia quente e
seco de Brasília. Mesmo morando numa região de mansões à
beira do Lago Paranoá, era sempre difícil passar um dia sequer
sem dar um mergulho na piscina gelada. Os Silvas eram uma
família nova na vizinhança. Haviam comprado aquela casa há
pouco tempo. Como gostavam de se entrosar com os vizinhos,
realizavam churrascos todos finais de semana e os
convidavam.
O assunto do dia era o jogo do Flamengo contra o
Fluminense que ia acontecer no estádio naquela noite. Todos
estavam animados para aquele evento, tão raro para os
brasilienses. Os pais de Eduardo haviam gostado dos Silvas
instantaneamente. Já Eduardo não dava muita bola, era um
rapaz introvertido, e ignorava a linda filha dos Silvas, de sua
idade. Depois de passar um tempo dando uns mergulhos,
Eduardo voltou até a cadeira em que estava sentado e viu seis
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chamadas não atendidas. Olhou o número insistente e sentiu
arrepios correndo a espinha.
Ele se afastou da festa, entrando na casa dos Silvas, um
lugar ricamente decorado, com objetos que mais pareciam
artefatos históricos do que decoração. Retornou a ligação e o
homem impaciente do outro lado atendeu no segundo toque.
— Onde está o meu dinheiro?
— Eu não tenho agora! Me dê mais uns dias e…
— Não! Você vai vir aqui agora para conversarmos! Senão
eu vou na sua casa. Acho que seu pai não vai gostar do que eu
tenho a dizer.
— Por favor! Não faça isso! — Eduardo estava realmente
assustado.
— É sua última chance!
O traficante desligou o telefone sem esperar uma resposta.
Ao se virar, ele viu Mariana Silva sentada numa poltrona,
pouco se importando se estava molhando o móvel.
— Quem era? Você parecia assustado.
— Não te interessa!
— Que pena, achei que estávamos nos tornando amigos.
Só queria ajudar!
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Ela saiu, deixando-o sozinho com seus devaneios. Ele
queria saber o que fazer, mas não tinha como arranjar toda
aquela grana para pagar o traficante, foi quando se tocou
onde estava, todos aqueles itens possivelmente valiosos ali
dando sopa. Eduardo então formulou um plano. Deu uma
desculpa para sair mais cedo da festa e foi até o traficante, na
Asa Norte. Assim que chegou, um dos capangas o jogou no
chão e colocou um cano frio e oleoso em sua têmpora.
— Me dê um motivo para eu não matar você pela audácia
de vir aqui sem o meu dinheiro! – disse o traficante.
— Posso ajudar você a conseguir muito mais do que eu te
devo, se me deixar falar.
— Diga! Se eu não gostar do que ouvir, meu amigo aqui
puxa o gatilho. Desembucha!
— Hoje à noite todos os meus vizinhos vão para o jogo, a
rua estará deserta. O vizinho que divide o muro com a minha
casa também vai, lá é cheio de coisas que parecem valiosas. Eu
não falo de simples decoração. Vocês podem pular pelo meu
muro e entrar na casa dele, fazem a limpa e ficam com tudo, o
que acha?
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O traficante ficou um tempo pensativo, depois fez um
aceno para que o capanga soltasse Eduardo.
— Gostei da ideia, mas é muito fácil dizer que meus
homens farão todo o trabalho. Como me deve, terá que
participar.
— Mas não sei fazer isso! Nunca roubei nada...
— Devia ter pensado melhor antes de propor a ideia. Agora
não tem escolha!
Eduardo voltou para casa todo assustado, sabendo que as
coisas tinham tomado um rumo não muito agradável. Ele via
o carro seguindo-o não muito atrás, com Ratazana e Murilo,
dois assaltantes que trabalhavam para o traficante. Já em
casa, inventou uma desculpa de estar indisposto para não ir
ao jogo. Seus pais insistiram que fosse, pois pagaram caro pelo
ingresso, mas no fim desistiram e foram sem ele. Eduardo
ficou olhando pela janela do quarto, vendo todas as casas se
esvaziando aos poucos. Até que os Silvas também saíram.
Ele deu um tempo antes de ligar para o telefone que lhe foi
dado, avisando que a barra estava limpa. O veículo com os
dois assaltantes estacionou na frente da residência dos Silvas.
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Ambos entraram na casa de Eduardo, que havia deixado o
portão previamente aberto.
— Certo! Eles têm cachorro? – Quis saber Ratazana.
— Não!
— E alarmes?
— Não que eu saiba!
— Então vamos!
O trio arrastou algumas cadeiras de descanso perto da
piscina de Eduardo e colocaram próximo ao muro alto, todo
coberto de trepadeiras. Ratazana ultrapassou o muro e foi
direto abrir o portão para que pudessem entrar com o veículo.
Murilo arrombou a porta da frente e eles puderam enfim
entrar na casa.
— Nossa! Você não estava brincando! — disse Murilo. —
Isso aqui deve valer uma fortuna.
— Vamos logo! — disse Ratazana. — Carreguem o carro
com tudo o que parece de valor.
Eles começaram a esvaziar a casa, começando por
eletrônicos, como aparelhos de som, TVs e outros itens de
venda rápida. Depois pegaram jarros, quadros, bustos, livros
antigos. Já haviam limpado quase a casa toda quando
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encontraram uma porta trancada. Murilo arrombou-a e se
viram diante de uma escada que descia para o subsolo.
Entraram no local e uma luz automática acendeu-se.
Observaram um cômodo todo azulejado, com uma espécie
de cama de autópsia no centro. O ar soprava bem frio ali
embaixo. Gaiolas enormes balançavam do outro lado da sala
e somente uma estava ocupada. Dentro havia uma mulher de
cabelos loiros bem sujos, pálida, com soro ligado a um acesso
intravenoso no braço direito. As duas pernas foram
amputadas, os tocos cuidadosamente enfaixados.
— Mas que… — começou Eduardo. A loira notou a
presença deles e começou a bater na grade violentamente.
— Por favor! Me tirem daqui! Antes que voltem!
— Os Silvas? Eles fizeram isso com você? — perguntou
Eduardo, assustado.
— Não sei o nome deles, mas não são humanos.
O som de algo caindo acima lhe chamou a atenção, a
mulher ficou ainda mais pálida.
— São eles, voltaram!
Ratazana olhou para Murilo e ambos sacaram as armas.
Eduardo concentrava-se em um altar cerimonial que se
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encontrava no fundo do aposento. Inúmeras velas vermelhas
permaneciam acesas. Havia um caldeirão de ferro com algum
líquido grosso esfriando e uma pintura retratando uma figura
feminina vestida com um véu negro. Ostentava uma coroa de
ferro aparafusada em seu crânio. Em uma mão tinha um
punhal e no outro a cabeça de um homem que a olhava
apaixonado. Murilo puxou Eduardo pelo braço e disse, num
sussurro:
— Sobe e veja se voltaram!
— Eu? Vocês estão armados! Não é melhor irem primeiro?
— Não, você é dispensável. Ou vai, ou leva um tiro.
Eduardo engoliu seco e subiu as escadas de mal jeito, sem
saber se tinha mais medo de encontrar alguém lá em cima ou
de ficar com os dois lá embaixo. Voltou para o piso superior e
olhou ao redor. Não viu nada que chamasse a atenção e
estranhou a casa vazia. Decidiu que seria melhor dar o fora e
voltar para casa o quanto antes. Enquanto caminhava na
direção da porta aberta, ela se fechou e o Sr. Silva surgiu das
sombras.
— Eduardo? O que está fazendo aqui? — perguntou ele
com um sorriso dissimulado.
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— É… eu vi a porta aberta e esse carro estranho, vim
verificar se estava tudo bem. Tem dois caras aqui, acho
melhor chamar a polícia.
— Verdade? Ainda bem que instalei alarmes e câmeras de
vigilância para ficar de olho nos meus pertences.
O Sr. Silva mostrou a tela do celular com um vídeo do
Eduardo carregando objetos para o carro ao lado de Ratazana
e Murilo.
— O que o seu pai vai pensar disso? — disse a Sra. Silva,
saindo da cozinha com uma enorme faca nas mãos — Ele vai
ficar arrasado.
— É, por isso sei que vocês não vão contar nada para ele,
certo? – gaguejou Eduardo.
— Talvez não — disse Mariana no parapeito de vidro do
andar superior. – Se você não tivesse descido e visto o nosso
segredo.
— Eu? Eu não desci, não vi nada…
— Eduardo, meu querido! — A Sra. Silva se aproximou
mais, com um sorriso largo, quase anormal. — Mentir não é o
seu forte!
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— A mulher lá embaixo já falou que não somos
exatamente humanos, não foi? – disse o Sr, Silva, com o
mesmo sorriso estranho, como se a pele estivesse rasgando
para a boca se abrir mais.
— Somos bruxos. Temos um pacto com a grandiosa
Senhora Lilith, a Açougueira – disse Mariana. O sorriso aberto
mostrava uma boca que ia de orelha a orelha.
Eles se movimentavam, rodeando Eduardo que parecia
cada vez mais encurralado.
— Nos tornamos seres imortais, capazes de realizar
qualquer coisa! – disse o Sr. Silva, a voz um pouco modificada
pela

boca

excessivamente

larga.

–

Desde

que

nos

alimentássemos apenas de carne humana.
Eduardo congelou com aquela informação. Concluiu que
por isso a mulher estava sem as pernas.
— Vocês… são doentes! — disse ele enojado.
— Ah! Faça-me o favor! — disse a Sra. Silva. — No
churrasco você se lambuzou com a carne daquela moça.
— O quê?
— Acabamos de explicar… — disse Mariana. — Só
comemos carne humana.
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Eduardo se lembrou do almoço, o Sr. Silva fazendo o
churrasco, ele e seus pais comendo e elogiando a carne, a Sra.
Silva toda boba dizendo que a maciez era receita de família.
Eduardo se curvou e vomitou ali mesmo, no belo tapete da
sala de visitas.
— Ah, no meu tapete não! — disse a Sra. Silva, avançando
com a faca em sua direção.
Enquanto vomitava, ele a viu avançando, incapaz de se
mover ou conter os espasmos estomacais. Naquele momento
Ratazana saiu pela porta que levava ao aposento subterrâneo
com a arma apontada para a bruxa e disparou. O estouro da
arma foi alto demais naquele ambiente contido. A Sra. Silva,
pega de surpresa, levou um tiro na lateral da cabeça,
desequilibrou-se e caiu em cima de uma mesa de vidro.
Levantou-se no mesmo instante, o buraco na cabeça se
fechando, além das outras feridas causadas pelo tampo de
vidro.
O caos se instalou. Mariana, que estava no pavimento
acima, se jogou e caiu nas costas de Ratazana. O bandido não
chegou a cair, mas se distraiu tempo suficiente para que Sr.
Silva pegasse um jarro de barro bem pesado e estourasse na
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cabeça do homem, desacordando-o. Murilo irrompeu logo
depois, meteu o largo pé nos rins de Mariana, tirando-a de
cima de Ratazana. Queria ajudar o amigo, mas ao ver uma
pequena mancha vermelha sujando os cabelos dele, decidiu
que seria melhor abandoná-lo. A Sra. Silva se levantou e
correu em sua direção, com a faca afiada ainda em mãos.
A bruxa balançou a lâmina, esperando acertar qualquer
parte de Murilo, que manteve a distância adequada. Aos
poucos foi rodeado pelo trio diabólico. Fecharam o cerco como
se fossem hienas famintas.
— Saiam de perto de mim, seus monstros! — dizia Murilo,
apontando a arma aleatoriamente.
Disparou primeiro contra Mariana. Enquanto a filha caia
para trás com o impacto, o Sr. Silva avançou em Murilo e
também levou um tiro no meio da testa. Antes que o
criminoso pudesse virar, sentiu a lâmina fria da faca
passando entre suas costelas. Perfurou o pulmão direito e
dificultou o simples ato de respirar. Murilo caiu e tentou se
afastar, arrastando-se no chão. Uma mão firme agarrou sua
blusa e o forçou a se virar. A Sra. Silva sentou-se no peito
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arfante de Murilo, o sorriso anormal revelando dentes tortos
e afiados.
— Oh! Está difícil de respirar, querido? Deixe-me ajudá-lo.
A bruxa pegou a ponta da lâmina e enfiou bem devagar
entre as costelas esquerdas, furando vagarosamente o outro
pulmão. Murilo tentou gritar, mas tudo o que fez foi cuspir
sangue para o alto. O trio se levantou e olhou ao redor.
Procuravam Eduardo, que não estava mais ali.
Ele havia aproveitado o caos para sair pela porta da frente.
Entrou no carro estacionado da dupla, mas a chave não estava
na ignição. Vasculhou os objetos na carroceria atrás,
procurando alguma coisa que pudesse usar como arma, mas
lembrou que tiros não adiantariam. Aproveitou o portão da
casa aberto e correu. Não podia ir para casa, e sim para um
lugar bem distante dali. Correu como nunca em sua vida,
desaparecendo na noite escura.
Três dias depois, os pais de Eduardo ainda não recebiam
notícias do filho. Haviam voltado do jogo e encontrado a casa
vazia e remexida. Uma busca fora feita pela polícia e
vizinhança, pois todos conheciam Eduardo. A investigação
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foi infrutífera. Até mesmo o Lago Paranoá foi vasculhado por
mergulhadores.
A mãe de Eduardo já não comia direito e o pai não sabia o
que fazer para aplacar a dor da esposa, muito menos a própria.
Estava no telefone gritando com alguém que já nem lembrava
o nome, ordenando que achassem seu filho logo, quando o
interfone tocou. Atendeu e ouviu a voz familiar que vinha do
outro lado. Abriu o portão e deixou que entrassem. Recebeu os
Silvas na porta de casa. A expressão em seus rostos era de
pesar e um pouco de cansaço. Haviam ajudado nas buscas
todos os dias. A Sra. Silva tinha uma travessa em mãos.
— Olá! Viemos ver como vocês estão — disse o Sr. Silva.
— Alguma novidade sobre o Eduardo? — perguntou
Mariana, visivelmente esperançosa.
O pai de Eduardo se encheu de carinho por aquelas pessoas
tão caridosas.
— Ainda não, minha querida! — disse ele com os olhos
marejados. — Entrem, desculpe a bagunça, não tivemos
tempo de arrumar a casa. Pra falar a verdade, nem comemos
nada.
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— Ah! Então ainda bem que eu trouxe esse delicioso suflê!
— disse a Sra. Silva, com um largo sorriso — É uma receita de
família! Acredite, depois de comerem, pode ser que até se
sintam mais próximos de Eduardo!
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O REI MENDIGO
Rod A.T.

Pode-se resumir moradores de rua em três tipos básicos.
Em primeiro lugar, há os que estão nessa situação porque não
têm escolha. São pessoas ou famílias que, se pudessem,
estariam em outro lugar, com um teto sobre suas cabeças. O
segundo tipo são as pessoas que querem enganar, que podem
estar numa situação melhor, possuem uma moradia, mas
fingem estar na rua para receberem ajuda de um bom
samaritano desavisado. E há os do tipo do Renan.
São pessoas que poderiam estar numa situação bem
melhor de vida, mas simplesmente amam estar nas ruas, seja
pelo motivo que for. Para Renan, morar nas ruas era sinônimo
de liberdade. Ele não teria que responder a ninguém, não
tinha responsabilidades, podia fazer o que quisesse. Formado
em direito pela Universidade de Brasília, seu pai era um
deputado federal que, mesmo com inúmeras acusações de
corrupção, sempre conseguia se reeleger. A mãe, que já não
estava casada com seu pai há anos, era uma renomada
cirurgiã plástica conhecida internacionalmente.
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Mesmo com quase trinta anos, Renan ainda podia se dar ao
luxo de viver uma vida tranquila bancada pelos pais. O que o
incomodava era ter que assumir responsabilidades impostas
por qualquer pessoa ou instituição. Vivendo nas ruas, ele
poderia fazer o que bem entendesse, sem ter que se explicar.
Em uma noite quente estava no semáforo sob o viaduto da
Rodoviária do Plano Piloto. Pedia esmola aos motoristas que
paravam. Carregava uma placa feita de papelão, que também
serviria para aquecê-lo em noites muito frias. A placa contava
uma história inventada sobre alimentar os filhos que não
tinha. Era raro, mas havia alguns poucos que abaixavam os
vidros para lhe dar algumas moedas.
Quando o semáforo estava aberto, ficava na calçada
lateral, sempre suja e fedendo a urina. Outros moradores de
rua já estavam instalados ali, dormindo sob caixas de papelão
abertas, tão bêbados que não se incomodavam com o ruído
irritante dos motores de veículos passando constantemente.
Renan ouviu o barulho de sirenes vindo de algum lugar e
começou a procurar a origem, sem encontrar nada.
O som de carros acelerando, sirenes, pneus cantando e até
mesmo tiros deixou-o alerta. Olhou ao redor e demorou um
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tempo até descobrir que o ruído vinha de cima. No viaduto
sobre sua cabeça, que levava a um pequeno estacionamento
público dividido pelo Shopping Conjunto Nacional e o Teatro
Nacional Cláudio Santoro, uma perseguição policial se
desenrolava. Renan não podia ver o que acontecia, só ouvir.
Ele escutou o som característico de metal sendo esmagado
quando um carro batia em outro, seguido pelo barulho de
portas se abrindo e homens xingando.
As sirenes ficaram mais altas, policiais pulavam de
viaturas, gritando ordens. Tiros! Um tiroteio começou a se
desenrolar, as pessoas da rodoviária correram assustadas,
gritando e chorando. Renan não saiu do lugar. Para ele aquilo
era como assistir – ou ouvir, no caso – a um filme, só que mais
verídico. O tiroteio continuou por pouco tempo, até que um
dos assaltantes levou um tiro no ombro e se desequilibrou,
rolando pelo parapeito do viaduto e caindo no asfalto abaixo.
Renan viu o corpo caindo e com ele uma bolsa que fez um
som mais alto que o bandido ao bater no chão. O mendigo
levantou-se e foi até o corpo. Olhou ao redor, mas não havia
ninguém ali com ele, todos correram assustados. Não sabia
dizer se o indivíduo estava morto, mas não se mexia e uma
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pequena poça de sangue se formava sob sua cabeça. Renan foi
até a bolsa e a abriu, arregalou os olhos e fechou novamente o
zíper. Pegou a bolsa preta e correu dali para o estacionamento
público atrás do Conjunto Nacional.
Aquele era um lugar mais amplo e aberto, mas, ao mesmo
tempo, havia muitos pontos em que alguém poderia se
esconder. E Renan conhecia a maioria. Ele encontrou um
desses locais e olhou para os lados novamente, a procura de
qualquer curioso que pudesse tê-lo seguido. Abriu a bolsa
novamente e se deliciou ao ver a quantidade de coisas valiosas
que tinha ali. Eram artefatos banhados ou de ouro maciço. Ele
não sabia dizer o que era cada coisa, mas estava claro que se
tratavam de peças de museu. Renan não sabia se alguma
exposição acontecia em Brasília, mas aquelas peças com
certeza seriam coisa de museu.
Ele vasculhou toda a bolsa, retirando os itens que, nas
mãos certas, lhe renderiam uma boa grana. Ao fundo ele
encontrou uma pequena coroa dourada. Uma peça rústica,
sem muitos detalhes ou entalhes, apenas uma peça lisa, com
algumas pedras preciosas encrustadas. Renan colocou a coroa
em sua cabeça e brincou, fazendo uma reverência a si mesmo.
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— Todos se curvem ao seu rei!
Não havia ninguém ali para ajoelhar-se perante ele. Riu da
sua loucura e tentou tirar a coroa, mas o objeto não saía de sua
cabeça. Estava presa, mas não entalada. A circunferência da
coroa era menor que a sua cabeça, porém, de alguma forma,
parecia grudada. O som de passos próximos lhe chamou a
atenção, olhou ao redor, mas com exceção de uns carros que
permaneciam há muito tempo parados ali, não havia mais
ninguém no estacionamento.
Continuou olhando as sombras, esperando ver alguém.
Não via nenhum movimento que lhe chamasse a atenção, até
que as sombras começaram a se mexer. Compreendeu que
estava cercado e que era tarde demais para fugir. O fato de
estar em um esconderijo servira apenas para encurralá-lo
ainda mais. Olhos estranhos se abriram nas sombras. Olhos
que brilhavam no escuro, como os de um gato. Aproximaramse, sem nunca adentrarem a luz.
Um deles se aventurou um pouco mais, invadindo o foco
amarelado sujo de um poste amassado que tentava iluminar
o estacionamento. Uma criatura estranha, andava como se
fosse um gorila, com pernas curtas, braços longos e finos que
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usava para equilibrar o corpo curvado para frente. Vestia uma
roupa

imunda

e

esfarrapada,

sua

pele

ligeiramente

arroxeada, com pequenas veias pretas se destacando. A
cabeça um pouco achatada, olhos escuros, lábios negros,
orelhas do tamanho do crânio, nariz aquilino e pontudo.
Cabelos oleosos e sujos, compridos até um pouco abaixo de
seus ombros. Não tinha mais de meio metro de altura.
— Você é o nosso novo rei? — disse o ser com uma voz
aguda e rouca.
— Eu? Eu não! Quem são vocês?
— Nós não temos nomes, não como vocês humanos!
Somos o que somos. Nossa espécie se chama goblin!
— Não quero ser rei de nada, mas não consigo tirar essa
coroa!
— Se você não quer, não podemos forçar. Apenas entenda:
nós podemos fazer tudo o que você ordenar! Não quer tentar?
— Tudo?
Renan ficou olhando para aquele ser estranho e para
tantos outros que ainda permaneciam nas sombras. Se todos
fossem como aquele, seriam criaturas horrendas. Mas se
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pudesse usá-los, então ao menos tentaria tirar um pouco de
proveito.
— Certo! – começou Renan. – Tenho essa bolsa cheia de
coisas que teria muita dificuldade de vender. Vocês podem
trocá-las por dinheiro vivo?
Renan pôs a bolsa aberta em sua frente. Os goblins
correram e cada um agarrou uma peça, sumindo na
escuridão. Depois de alguns minutos, voltaram e colocaram
dinheiro vivo na bolsa.
— Estou com vontade de comer algo diferente. Poderiam
me arranjar um kobe beef grelhado com uma carbonara no
queijo? Para acompanhar, tragam um copo de uísque doze
anos, com gelo e crème brûlée.
Os goblins se afastaram novamente, retornando depois
com o pedido de seu rei, que comeu tudo sem qualquer
cerimônia. Provou o uísque com calma, deixando o líquido
descer devagar pela garganta e se deliciou com a sobremesa
predileta da infância. Renan passou o resto da noite fazendo
pedidos, uns mais complicados que os outros. Os goblins
sumiam por um tempo e depois retornavam com o item. O
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estacionamento do Conjunto Nacional começava a ficar
cheio.
— Foi bom enquanto durou! – disse Renan, um pouco
triste. – Mas agora vocês tem que tirar essa coroa de mim.
— Não, você já aceitou ser nosso rei! Só falta finalizar o
ritual.
— Não aceitei em momento algum ser o rei de vocês.
— Aceitou sim, quando começou a nos ordenar! Naquele
momento você selou o seu destino.
— Então pegue tudo de volta. Não quero mais nada disso!
— Podemos levar, mas e a comida que está em seu
estômago? Devemos abri-lo para pegar de volta?
Renan se arrepiou ao notar que o goblin ia adorar fazer
aquilo.
— Certo, calma aí! Você disse que eu precisava fazer um
ritual final, o que seria?
— Casar-se com nossa rainha.
Uma goblin surgiu, tão feia e estranha quanto todos os
outros. A única diferença era que ela também ostentava uma
coroa, bem semelhante da que estava presa na cabeça de
Renan.
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— Nem ferrando! Me recuso a casar com ela! — disse
Renan, enojado só de pensar em se casar com aquela coisa
horrenda.
— Então devolva a coroa! Mas só vai sair quando seu corpo
estiver sem vida. Você deve morrer!
Renan sentiu um arrepio quando viu os goblins indo em
sua direção, sedentos por sangue. Era perceptível que eles
gostavam daquele desfecho. A baba escorria pelas bocas como
se tivessem visto um prato de comida maravilhoso. Renan
correu, tentando manter distância entre ele e os goblins. Saiu
do estacionamento e correu para o Eixo Monumental, com
pretensões de voltar à rodoviária, onde haveria bastante
iluminação.
Acreditava que a luz fosse afastar os goblins, mas
continuaram a persegui-lo, mesmo na luz. Via os seres
surgindo por cima das lojas e lanchonetes, andando pelo teto
alto como se fossem aranhas. Esperava que as pessoas, que
haviam voltado quando os policiais controlaram a situação,
vissem os monstros e o ajudassem, mas agiam como se não
vissem nada.
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— Me ajude! Tem monstros atrás de mim! – gritou Renan,
agarrando o casaco de um homem de cabelos brancos.
O homem olhou para a direção que ele apontava e não viu
nada fora do comum.
— Sai daqui, drogado infeliz! – disse o homem, irritado,
voltando sua atenção à polícia isolando a cena onde o corpo
do bandido havia caído.
Renan correu assustado. Esperava que ao menos as
pessoas estranhassem a coroa em sua cabeça, mas o fato de
ser morador de rua fazia com que todos olhassem para outro
lado, ou se afastassem dele antes que chegasse perto. Nunca
achou que um dia fosse querer não ser mendigo. Continuou a
correr, mas nada adiantava, os goblins continuavam em seu
encalço.
Afastou-se da Rodoviária. Haviam muitos lugares que os
goblins poderiam se esconder. Alguns gritavam insultos,
outros pediam que voltasse. Uns poucos imploravam que se
casasse com a horrenda rainha.
Quando estava no enorme espaço aberto entre a Biblioteca
Nacional e o Museu Nacional, Renan tropeçou e caiu,
perdendo toda a distância que havia imposto até então. Os
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goblins o cercaram, fazendo um círculo em torno dele. A
rainha foi a primeira a sair do grupo. Foi em sua direção e
sorriu para ele. Um sorriso com dentes afiados e amarelo
esverdeados.
— Qual o problema comigo, meu rei? Não sou do seu
agrado?
— Digamos que eu não gosto da responsabilidade! Não é
nada com você, acredite! Você é até agradável! — Renan
tentou sorrir, mas não conseguiu — Sou eu o problema. Sou
de um mundo totalmente diferente. Uma bela mulher como
você merece alguém da sua espécie!
— Você acha isso mesmo? É isso o que deseja?
— Sim, eu quero que você se case e seja feliz com alguém
de sua espécie.
A rainha se aproximou com aquele sorriso medonho ainda
mais aberto que antes, quase como se estivesse feliz de
verdade. Antes que Renan percebesse o que acontecia, ela
mordeu a sua coxa. O homem sentiu aqueles dentes
enterrando até o osso, como inúmeras agulhas grossas. A
goblin não mastigou, nem puxou, mas soltou algum líquido
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dentro da ferida. Renan sentiu a coxa queimando enquanto
ela injetava o que quer que fosse em seu sistema.
A rainha soltou-o e se afastou, tão sorridente quanto
antes. Os Goblins também abriram espaço. Renan esperava
ver pessoas ali para pedir ajuda, mas estavam na Catedral que
ficava um pouco além do Museu Nacional. Ele rasgou a calça
para expor a coxa, mostrando o perfeito formato de meia lua
que os dentes da rainha deixaram. Ao redor das feridas
fundas, a pele se avermelhara, como se estivesse inflamada.
Muito sangue vertia dos furos, com um pouco de pus saindo
junto.
A perna começou a formigar e a sensação foi se espalhando
pelo resto do corpo. O pobre homem tentou se levantar, mas
ao apoiar o peso na perna ferida a dor foi tão grande que ele se
desequilibrou novamente. Foi quando começou a notar o que
realmente acontecia. A pele em volta da ferida começou a
ficar levemente arroxeada, os sapatos que calçava já não eram
do seu tamanho. Tornavam-se ainda mais folgados. As duas
pernas lançaram ondas terríveis de dor quando começaram a
se encurtar.
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Sentiu uma dor terrível na boca, um gosto ferroso de
sangue. Cuspiu e olhou alguns de seus dentes na poça
vermelha. Todo o corpo se contorceu de dor à medida que ia
se reestruturando. Ossos mudavam de lugar, a maioria
encurtando, uns poucos aumentando. Gritava de dor,
atraindo a atenção das pessoas que estavam na Catedral. De
longe, só viam um homem se contorcendo no chão de
concreto perto do Museu Nacional. Resolveram ignorá-lo.
Todas as roupas de Renan começaram a ficar grandes
demais. Quando seu

crânio

começou

a

se

achatar,

comprimindo o cérebro, a dor era tanta que achou que fosse
enlouquecer. Após pouco mais de um minuto, tudo parou e
ele ficou deitado no chão, ofegante. Os goblins o cercaram por
completo, rasgando sua roupa e revelando um corpo
modificado e nu. Costuraram novas vestimentas usando o
tecido rasgado no chão. Vestiram Renan e o ajudaram a ficar
em pé, ainda pouco acostumado com o novo corpo.
A rainha se aproximou, bastante sorridente, e disse:
— Agora sim, você está lindo!
Ela estendeu um espelho para ele. Renan pegou o objeto
um pouco sem jeito e viu o seu reflexo. Havia se tornado um
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goblin. Deixou o objeto cair, espatifando-se no chão. Ele
gritou em desespero, mas todos os outros gritaram mais alto,
como em um coro. Estavam animados, dizendo:
— Todos saúdem o novo rei, todos saúdem o rei dos
goblins! Vida longa ao Rei Mendigo.
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ROD A.T

Autores como Stephen King, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e
Philip K. Dick fizeram parte da vida de Rod A.T desde sempre,
tanto pelos livros, quanto pelos filmes. Os grandes épicos do
cinema fantástico, da ficção científica e do terror iniciaram
desde cedo a sua paixão pelo estilo que, posteriormente, se
estendeu ao lindo mundo dos livros. Rod A.T ainda é um
escritor iniciante, empenhado no seu sonho de encantar as
pessoas com a sua imaginação, alimentando a mente de todos
os leitores ávidos por aventuras.
Instagram: @escritor.rod.a.t
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GUARDIÕES DO MUNDO
Mari Souza

Durante

muitos

séculos,

batalhas

entre

seres

Sobrenaturais, Místicos e Celestiais eram travadas. Após um
longo período, cansados de tanta guerra, uma trégua foi
solicitada pelos líderes dos seus respectivos seres. Regras
foram criadas, leis foram sancionadas e acordos estabelecidos
para que a paz reinasse. Pelos humanos, foi criada uma
Organização dos seres Sobrenaturais, Místicos e Celestiais,
posteriormente alterado para Ministério Místico, já que o
nome era muito grande. Seu objetivo era fiscalizar qualquer
transgressão do acordo. O Ministério tinha vários setores e os
agentes de campo, os únicos autorizados a usar armas
místicas e poderes. Eram altamente treinados e conhecidos
como Guardiões do Mundo. Atualmente, os seres humanos e
fantásticos convivem e vivem entre si, mesmo que muitos
humanos não saibam da existência desses seres. Durante
muitos séculos, a paz reinou. Até agora.
Na Cinelândia, as Guardiãs chegaram à Biblioteca
Nacional. Era noite e o centro estava vazio, apenas com os
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moradores de rua enrolados em seus cobertores. Sem
dificuldades, entraram e pararam no grande salão, onde
havia diversas estantes, inúmeras prateleiras e o maior
acervo de livros que viram na vida. Inez fez um movimento
para invocar luz e chamar a pessoa responsável, quando uma
luz surgiu de cima e um anjo, com asas abertas e armadura
prateada, apareceu.
— Passem o livro. — Sua voz ecoava pela biblioteca.
— Não estamos com o livro!
Quase

instantaneamente,

outros

irromperam

na

escuridão. No auge dos seus um metro e cinquenta e três, Isa
correu em direção dos anjos, escorregou pelo piso de
mármore, passando entre eles, e jogou uns dispositivos em
suas pernas, fazendo-os evaporar. Nesse meio tempo, Inez
lutava arduamente contra dois anjos. Do alto, uma mulher
desceu, com asas pretas gigantes e abertas, com o punho
fechado, socou o chão, emitindo uma luz forte ao bater o
punho. As Guardiãs foram jogadas para longe e os anjos que
permaneceram, evaporaram.
— Guardiãs, sejam bem-vindas. Eu me chamo Camis, sou
a Fada do Conhecimento e Sabedoria. — Uma mulher alta,
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branca, de olhos grandes verdes, cabelos lisos e pretos. Seu
vestido era longo e azul claro.
— Obrigada pela ajuda – Inez agradeceu. — A oráculo está
morta. – Anunciou sem rodeios. Estavam com pouco tempo.
— Então querem o Livro dos Artefatos. — A fada fez um
movimento com as mãos e, no meio do salão, abriu um buraco
por onde saiu um livro dourado, de aparência pesada. Camis
pegou o livro e continuou:
— A forma de encontrá-lo está dentro do livro, porém
terão que decifrá-lo. Mas antes de irem, poderiam me dizer o
que está acontecendo?
Passados alguns minutos, após Gi abrir o livro e começar a
ler, Isa perguntou:
— E aí?
— Eu não sei — respondeu Gi, quase chorando.
— COMO ASSIM, NÃO SABE?
— EU NÃO SEI – gritou. – Sabe o que isso significa?
— Que você é mestre das línguas antigas e não consegue
ler um livro antigo? — ironizou Inez. Gi fez uma careta.
— Não estou dizendo que não sei ler, só estou conseguindo
achar o localizador.
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— A Camis disse que está no livro – lembrou Isa. – Mas se
não estiver escrito e sim, literalmente, no livro? — sugeriu.
Isso deixou Gi pensativa, fazendo com que mexesse no livro.
Achou um encaixe, pressionou e tirou uma peça.
— Isa, você é um gênio. Isso — mostrou a peça — é um
localizador de artefatos. Precisamos apenas apontar para o
céu e nos indicará o caminho.
Foram para o lado de fora, apontaram e um facho de luz
seguiu o localizador. Quando finalmente a espada foi
localizada, um holograma apareceu no livro, indicando o
lugar.
— A espada está no meio da ponte Rio-Niterói? Por quê? —
perguntou Gi.
— Porque lá é o único portal legal do Inferno. — Enquanto
falava, Inez pegou alguns objetos, giz e começou a desenhar
um pentagrama no chão. — Podemos nos separar enquanto
abro um portal para ir até lá e buscar a Espada Flamejante,
vocês procuram uma maneira segura para fechar os portais
ilegais. — Inez encarava o desenho bem feito, admirando-o e,
logo depois, olhou para as amigas, esperando respostas.
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— Como irá nos encontrar? — perguntou Gi, preocupada e
fazendo uma careta ao ver Inez cortar a mão com um
canivete, pingando a mão ensanguentada no pentagrama.
— Darei meu jeito – respondeu. Disse umas palavras em
outra língua dentro do pentagrama e bateu a mão no chão.
Um círculo de fogo surgiu a sua volta e desapareceu, levando
Inez junto.
Ao chegar, sentiu um calor familiar, como num dia de
verão no Rio de Janeiro, ao meio dia, em Bangu. Um demônio
apareceu. Ele tinha a pele vermelha, um corpo perfeito,
escultural e nu.
— Azazel — cumprimentou Inez.
— Inez – cumprimentou o demônio, sorrindo. – Veio
relembrar os velhos tempos?
— Não. Estou à procura de um artefato e preciso de
autorização

para

andar

pelo

Inferno.

—

Explicou

rapidamente.
— Saberíamos se estivesse aqui. — Azazel pareceu
desconfiado. Inez permaneceu em silêncio, já que não devia
explicações a um lacaio. Percebendo que o assunto era sério,
Azazel levou a Guardiã até Lúcifer, em silêncio.
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O trono de Lúcifer era feito de crânios, alto e imponente.
Ele sentava confortavelmente e de forma distraída quando
avistou Azazel e companhia.
— Em que posso ajudá-la, Guardiã?
— Preciso de sua autorização para andar pelo seu Reino.
— O que aconteceu? — Perguntou Lúcifer, curioso.
— Os anjos se rebelaram e assumiram o Reino dos Céus. –
Enxugou o suor. - Os que não concordaram, foram mortos e
os que conseguiram fugir, pediram exílio aos humanos. Só
percebemos quando abriram portais ilegais por toda cidade. E
agora precisamos da Espada Flamejante para fechar os portais
para sempre e banir esses anjos.
— Uma rebelião de Anjos — comentou, coçando o queixo.
– Me parece familiar. Depois disso, o que acontece?
— Outros portais ilegais serão abertos definitivamente em
todo mundo e uma guerra começará.
— Até onde lembro é uma Mestra dos Portais. Por que não
fecha os portais com a mesma magia?
— Porque eles utilizaram uma magia da Escuridão. Por
mais que eu saiba usar esse tipo de magia, eu tenho medo.
— Medo de perder sua licença? – Lúcifer ria de deboche.
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— Do poder. O Poder corrompe as pessoas, até as melhores.
— Acha que o poder corrompe as pessoas? — Lúcifer
mudou de posição no Trono.
— Olha a sua volta, Estrela da Manhã, e me diz você. – Soou
mais ríspida que queria. Um silêncio caiu entre eles por um
momento.
— Colocarei alguns dos meus lacaios e melhores soldados
para ajudar na sua busca. Quem é o líder da Rebelião?
— Miguel.
— Além do Artefato, do que mais precisa?
Inez sorriu. Lúcifer sorriu de volta.
Gi e Isa chegaram em frente ao Centro Cultural do Banco
do Brasil. As portas pesadas estavam trancadas e com
correntes grandes e cadeados dourados. Isa tirou do bolso um
kit com pequenas ferramentas, encaixou nos cadeados e, em
segundos, se abriram. Chegando à rotunda do museu,
posicionados no centro, no alto, há vitrais que permitem ver
o céu e as estrelas. A porta pesada rangeu, deixando as
Guardiãs em alerta. Era Inez, com uma Espada pendurada em
suas costas.
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— Estamos ficando sem tempo — disse Inez às amigas,
olhando

o

relógio.

Enquanto Isa posiciona os ingredientes, as velas e tudo o que
precisa para o ritual, Gi foi até os degraus de uma escada
próxima, fechou os olhos e começou a recitar algo em outra
língua. No centro da rotunda estava Inez. O ritual começava a
dar certo.
— Vocês não desistem — gritou Miguel do andar superior.
Com a distração, Gi parou de recitar a magia.
— Continua recitando — falou Inez à amiga, que obedeceu.
– Sua ideia é louca, Miguel. O mundo acabará em caos.
Ele pousou e estava de frente a Inez.
— Junte-se a mim reinaremos juntos.
— Prefiro morrer lutando a reinar ao seu lado – sussurrou
Inez.
— Que assim seja.
Miguel puxou a espada. Inez bateu a mão no bracelete e
conjurou um escudo, que a protegeu do golpe que o Anjo deu.
Fez um movimento circular com a mão direita e fez surgir
uma espada. Golpeou Miguel, que travou o golpe. A sua volta
havia uma legião de anjos. Isa lutava com cinco ao mesmo
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tempo e, como uma boa Mestra da Luta, fazia todos os seus
movimentos com facilidade.
Inez desferiu um golpe, derrubando Miguel. Nesse breve
momento, ele começou a falar em outra língua, chamando
atenção dos anjos. Com um movimento rápido, a Guardiã
bateu a mão no chão e, antes que pudesse ser impedida pelos
anjos, portais foram abertos. Começaram a sair diversos
demônios, gritando, com espadas em punho, sedentos por
sangue. Por último, vinha Lúcifer. Inez percebeu que Gi
continuava a recitar a magia, mas agora a magia e ela eram
apenas uma. Gi levitava a uns dois metros com luz branca a
sua volta, olhos abertos, brancos e brilhantes.
Inez notou que, no meio da rotunda, um altar surgiu e nele
havia um encaixe onde a espada entrava. Isa continuava a
lutar e sorria em cada golpe desferido, comemorando com
demônios próximos. Inez foi em direção ao altar. Ao retirar a
Espada das costas, a lâmina ficou em chamas. Esticou os
braços para encaixar no altar quando uma mão agarrou seu
pé, derrubando-a. A Espada caiu para longe. Um anjo subiu na
Guardiã e começou a socá-la. Ela defendia com os braços, mas,
ainda assim, alguns golpes a acertavam. Deitada e vendo a
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rotunda rodar, Inez orou em silêncio. O anjo pegou uma
espada e levantou os braços para dar o golpe fatal. Ela fechou
os olhos.
Isa olhava o que acontecia na rotunda e viu sua amiga
apanhando de um anjo. Seu coração disparou e, pela primeira
vez desde que a batalha começou, sentiu medo. Pegou uma
espada jogada no chão e correu na direção de Inez.
Lúcifer e Miguel lutavam arduamente, usando suas asas
para voar e desviar dos golpes. Ambos ficavam cansados, já
que davam tudo de si, sem se importar com o fim do mundo
próximo. Era pessoal.
O golpe do anjo foi travado pela espada da Isa, que olhava
para ele com ódio jamais visto.
— Inez, acaba logo com isso. Eu cuido dele — falou entre os
dentes. O querubim arregalou os olhos de medo. Inez
levantou-se, cambaleante, procurou pela Espada Flamejante.
Tinha o artefato em suas mãos. Encaixou no altar.
Ao perceber o que estava acontecendo, Miguel, com a
distração de Lúcifer, tentou levantar voo, mas foi impedido.
O demônio segurou o anjo pelas asas, jogou-o no chão e, com
um único golpe, cortou suas asas. Miguel urrou de dor.
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Um redemoinho de fogo subiu, passando pelos vitrais, se
espalhando pelos céus, fechando os portais ilegais e
retornando ao altar, deixando o ambiente ao seu estado
inicial. Os anjos vivos e feridos não estavam mais no museu,
foram banidos. Os mortos seriam retirados, posteriormente,
pela equipe de limpeza do Ministério. Miguel foi preso e
levado. O Artefato confiscado pelo Ministério. Com tudo
resolvido, Inez parou em frente a Lúcifer e Azazel. Gi e Isa
estavam próximas o suficientes para ouvir a conversa.
— Por que você não deixou Miguel ir? — perguntou Inez à
Lúcifer.
— Porque ele nunca iria parar até conseguir dominar tudo.
— Bem, obrigada. Te devo uma!
— Pode apostar que sim, mas irei cobrar no momento
certo. — Inez ficou séria, de coração acelerado. Sabia que
havia feito algo errado, mas teria que lidar com isso depois.
Chegou perto das amigas e, antes que pudesse conversar,
ouviu alguém a chamado.
— Inez! Depois passa lá no Inferno, porque eu tenho um
artefato que você vai gostar – disse Azazel animadamente,
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sorrindo. Deu uma piscadela maliciosa. Inez sorriu de volta,
com a mesma animação do demônio.
— Não acredito que você transou com um demônio —
indagou Gi, enquanto as três caminhavam para a saída do
museu.
— Falou a garota que saiu com um trasgo – rebateu Inez.
— Eu não fiquei com um trasgo. O primo dele era um
trasgo.
— Primo de um trasgo é o que, Gi? Um fauno? – questionou
Isa. As três saíram pela porta. — Se o primo dele era um trasgo,
logo,

ele

era

um

trasgo

–

concluiu.

Sentaram num banco em frente do museu e ficando de costas
para a Igreja da Candelária.
— Você ficou com um ciclope.
— Fiquei mesmo. E sabe por quê? Porque ele só tinha olho
pra mim. – Isa encarava as amigas, rindo do próprio
trocadinho. As amigas a encaravam com uma expressão séria.
— Não acredito que sobrevivi pra ouvir essa piada bosta –
lamentou Inez.
— Um dia vocês acham graça – disse Isa, ainda rindo.
— Olha. — Inez apontou para frente.
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O sol começava a nascer. Ninguém aprecia o que tem até
ter a possibilidade de perdê-lo. Admiraram o alvorecer de
mais um dia e, em silêncio, agradeceram.

67

Mari Souza
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O GATO
João Rafael Gregório

Era verão no interior paulista, início do ano letivo na
Universidade.
Movimentação intensa, pais de alunos trazendo seus
filhos para a matrícula, atividades de integração promovidas
pelos veteranos acontecendo que variavam de indicações de
vagas em repúblicas até trotes e pedágio nos semáforos
próximos.
Lucas acabara de fazer a matrícula, ingressando no curso
de Letras. Vinha de uma cidade do interior de Minas Gerais,
pretendia ser professor de inglês e seguir a carreira
acadêmica.
— Ei bixo — disse Alice, veterana do curso de Psicologia,
enquanto Lucas passava próximo a uma mesa posicionada
estrategicamente à frente do prédio principal. — Já tem onde
ficar? Se precisar de vaga em uma república, temos algumas
opções.
— Oi, tudo bem? Eu sou de Minas Gerais, trouxe dinheiro
para ficar alguns dias em um hotel barato até me acomodar,
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seria legal se conseguisse uma vaga — respondeu Lucas, meio
atrapalhado.
— Legal, vou colocar seu nome e número de telefone aqui
na lista. Em qual curso você se matriculou? — perguntou
Alice, já anotando em uma planilha de papel o nome e telefone
de Lucas em meio a mais alguns outros.
— Letras — respondeu Lucas, ainda tímido com a
abordagem.
— Já tá sabendo que hoje a noite vai ter integração no bar
aqui em frente né? Aparece lá, te apresento para o pessoal de
uma república, de repente você já fica lá e gasta sua grana com
coisa melhor — comentou Alice com um sorriso leve no rosto,
logo antes de se voltar novamente para a planilha e continuar
a abordar os calouros.
Depois de reservar um quarto em um hostel próximo,
descansar e tomar um banho, Lucas seguiu para a integração
no bar em frente à Universidade.
Quem sabe encontro aquela garota das vagas em república,
estranho, estava tão aéreo que nem perguntei o nome dela,
pensava Lucas enquanto saía, já perto das 19:00 horas,
deixando as chaves do quarto na recepção.
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O bar era tradicional, tanto para alunos como para alguns
professores da Universidade. Cerveja sempre gelada, música
ambiente que trazia os melhores clássicos do rock nacional e
internacional, uma mesa de sinuca sempre ocupada, um
balcão pequeno, algumas mesas e cadeiras de plástico ao ar
livre. Um ambiente simples, mas que propício para discussões
que iam de discografias de bandas de rock progressivo a
temas sociais e políticos, passando por temas de trabalhos de
conclusão de curso ou projetos de mestrado e doutorado.
Naquela noite o lugar estava lotado. Lucas foi até o balcão,
pediu uma garrafa de cerveja, um copo e saiu para procurar
um local onde pudesse se sentar. Com o lugar lotado e sem
conhecer ninguém, seria difícil.
Enquanto caminhava com a garrafa de cerveja em meio à
multidão, ouviu uma voz feminina familiar.
— Ei bixo mineiro... — Era Alice, sentada com outras seis
pessoas ao redor de uma mesa de plástico.
Lucas se aproximou, meio tímido, cumprimentou as
pessoas, colocou sua garrafa sobre a mesa com um gesto de
oferta após encher o copo.
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— Tudo bem, gente? Meu nome é Lucas, conforme a... —
disse ele, como se perguntasse o nome da garota que o
atendera gentilmente mais cedo.
— Alice — respondeu ela com um sorriso.
— Conforme a Alice mencionou, vim de Minas, vim cursar
Letras.
A conversa estava boa, Lucas já se integrando ao pessoal,
riram entre uma cerveja e outra, contaram histórias de ensino
médio, situações inusitadas, relatos sobre professores cruéis
que reprovavam uma sala inteira e tantas outras.
— Oi... — disse Alice, olhando para baixo e acariciando um
gato cinzento que aparecera repentinamente se esfregando
nas pernas das pessoas à mesa.
— Você sabia Lucas, que o campus está cheio de gatos? O
pessoal trata deles, mas dizem que são alunos que não
conseguiram se formar no prazo máximo, jubilaram e então
se tornaram gatos — disse um dos rapazes da mesa, enquanto
os demais riam e o gato cinzento se afastava do grupo.
— Nossa, tomara então que eu consiga me formar, né? —
respondeu Lucas, entrando na brincadeira.
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Quando as aulas começaram, Lucas estava empolgado.
Havia conseguido vaga em uma república com outros alunos
de segundo e terceiro anos.
As aulas, trabalhos e fichamentos consumiam seu tempo,
mas sempre dava para, no final da tarde, tomar uma cerveja
no bar em frente à Universidade e conversar com os novos
amigos sobre os assuntos mais variados.
Entre uma cerveja e outra, numa noite de quinta-feira, a
conversa animada como sempre, Lucas se levantou.
— Preciso mijar... —-disse ele.
Enquanto saía aliviado do banheiro, ainda fechando o
zíper da calça, esbarrou com um rapaz que entrava apressado.
— Opa, desculpa brother... preciso jogar essa breja fora
antes que eu exploda — comentou o rapaz.
Lucas seguiu até o balcão a fim de pegar mais uma cerveja,
afinal, a noite estava quente. Enquanto esperava a garrafa, ao
seu lado chegou o rapaz com quem havia esbarrado na porta
do banheiro.
— Ow brother, desculpa aí o esbarrão no banheiro, tava
apertado, meu nome é Estêvão — disse o rapaz, estendendo a
mão.
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— Lucas... não precisa se desculpar, seria bem triste se
você tivesse mijado nas calças — comentou Lucas, rindo da
situação, pegando a cerveja e voltando para a mesa com os
colegas de república.
— Iiiii... tô vendo que conheceu o Estêvão — comentou um
dos colegas.
— Esse maluco não é aluno. Ele mora na cidade, mas
frequenta o bar, é um "vida loca"...
— Dizem que ele até foi aluno, mas não conseguiu
terminar o curso, reprovou em um monte de matéria e jubilou
— comentou outro, rindo da situação.
Naquela noite Lucas tomou um grande porre com os
amigos de república, precisou ser levado embora. No dia
seguinte, preferiu nem aparecer na aula, estava com uma
ressaca de matar, ficaria em casa, leria alguns textos para
compensar sua falta e nunca mais faria aquilo de novo.
Quando retornou às aulas na semana seguinte, descobriu
que na sexta anterior o professor havia dado uma avaliação
surpresa. Ele havia faltado, restava pedir misericórdia e dizer
que estava doente.
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— Se o senhor tiver um atestado médico poderá fazer a
prova, claro que valendo apenas a metade da nota original —
disse o professor com um ar de superioridade, sem
demonstrar empatia alguma.
— Foda-se, recupero essa nota depois — pensou Lucas,
indignado com o problema em que havia se metido, mas isso
seria tranquilo de solucionar.
Lucas veria a figura estranha de Estêvão com certa
constância. Sempre sozinho no bar, cumprimentava Lucas ao
passar por ele, mas não se juntava, talvez vergonha de ser o
fracasso vivo apontado por todos, como um gato da lenda
local.
Lucas passou da conta e precisou de ajuda para voltar para
casa em outras ocasiões durante o período que se seguiu. Na
maioria das vezes, vésperas de provas ou entregas de
trabalhos importantes. O jovem começou mal, estava se
enrolando com as idas ao bar. Precisava se organizar, afinal de
contas, não gostaria de "virar gato".
O tempo passou e Lucas foi para o último ano de
faculdade, não sem carregar algumas disciplinas nas quais
havia reprovado, algumas por faltar em provas, outras por
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trabalhos entregues sem o mínimo de condição, mas todas
tinham relação com noitadas prolongadas e bebedeiras.
Toda vez que Lucas via Estêvão, se lembrava da lenda do
aluno que jubilou e virou gato. Isso jamais aconteceria com
ele, afinal de contas, tinha apenas duas disciplinas por
completar. O plano era simples, concluir o último ano e, no
ano seguinte, fazer as disciplinas nas quais havia reprovado.
Missão simples. Demoraria um pouco mais para se formar,
mas quem se importa?
Quando o último ano terminou, o plano estava dando
certo.
Fazer essas duas disciplinas no ano que vem e me formar,
fácil! Pensava ele, satisfeito com seu desempenho. Havia
aproveitado as baladas e festas e ainda se formaria com pouco
atraso.
Um dia, depois da aula de uma das disciplinas que
faltavam para Lucas se formar, encontrou-se ocasionalmente
com Estêvão na cantina da Universidade.
— E ai cara?! Ainda tá aqui? Não era pra ter se formado no
final do ano? — perguntou Estêvão.
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Lucas achou a atitude estranha, vinda de alguém com
quem apenas havia trocado algumas palavras durante os
quatro anos que se passaram.
— Ah, mano, sabe como é? A vida corrida me fez ficar
devendo umas matérias ai. Tô terminando pra poder me
formar — respondeu Lucas, sem dar muitos detalhes.
Após a conversa inusitada, Lucas ficou intrigado, teria
mesmo Estêvão sido aluno na Universidade? Naquele
semestre, Lucas havia sido aprovado em uma das disciplinas
que precisava para se formar. O plano estava dando certo,
faltava apenas uma.
Decidiu então pular um semestre para conseguir um
trabalho, quem sabe juntar alguma grana e fazer a disciplina
faltante no começo do ano seguinte, assim ainda sobrariam
seis meses, caso as coisas dessem muito errado.
Em meio ano trabalhando em empregos temporários de
garçom, conseguiu juntar algum dinheiro e decidiu festejar
em uma sexta-feira de folga no bar em frente à Universidade.
A noite era clara, o bar estava movimentado, haviam alguns
conhecidos, mas nenhum daqueles com os quais frequentava
o ambiente, todos saíram de férias em suas cidades natais.
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Enquanto bebia uma cerveja no balcão, Estêvão se
aproximou, pediu uma cerveja, um copo e uma ficha de
sinuca.
— Eu sei jogar isso daí, hein. Vamos jogar três fichas, quem
perder duas paga as cervejas e as fichas — se ofereceu Lucas,
já levemente embriagado.
Jogaram as três fichas, Lucas venceu. Estêvão pagou as
cervejas e as fichas no balcão, pegou sua bicicleta e foi
embora, não sem antes solicitar uma revanche.
— Na próxima eu ganho de você... — disse, com um sorriso
desajeitado enquanto ainda subia na bicicleta.
Lucas ficou no bar. Na manhã seguinte não se lembrava
exatamente como havia chegado em casa.
Acordou com uma ressaca já conhecida, tomou um café.
Era sábado, não tinha nenhum compromisso e, portanto,
ficaria em casa para se curar, pois na segunda feira precisaria
fazer sua matrícula na derradeira matéria para se formar.
Como as aulas estavam próximas de voltar, alguns colegas
de república chegavam à república naquele fim de semana.
Na segunda-feira pela manhã, Lucas fez sua matrícula na
disciplina que faltava para se formar. Mas já não tinha o
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mesmo interesse. Parece que estava sem vontade de fazer pela
terceira vez a mesma matéria com o mesmo professor.
Decidiu que não iria para a aula e voltaria a trabalhar.
Vou trabalhar mais um semestre e então faço essa disciplina
e me formo no último semestre possível, pensava ele, planejando
retomar o entusiasmo com o qual havia iniciado o curso.
Quando o último semestre se iniciou, Lucas fez sua
matrícula novamente na famigerada disciplina, frequentou
as aulas, compareceu a seminários que já havia visto em
outros tempos.
As coisas caminhavam bem, o trabalho de garçom
mantinha suas despesas. Mas em breve seria professor,
poderia dar aulas e deixar o emprego temporário.
Amanhã tem prova, preciso me concentrar, passar nessa
merda e ser aprovado nessa matéria para, enfim, me formar,
pensava ele ao final da tarde, enquanto se preparava para ir ao
trabalho de garçom em uma movimentada lanchonete da
cidade.
Por volta das 22:00 horas, Estêvão entrou na lanchonete,
pediu uma cerveja no balcão e ficou observando o
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movimento.

Lucas,

quando

o

viu,

o

cumprimentou

rapidamente.
Ao final da noite, depois de arrumar as mesas da
lanchonete

para fechar, Lucas foi até o fundo do

estabelecimento onde deixava a bicicleta e percebeu que
ambos os pneus estavam murchos.
— Droga, vou ter que ir empurrando — reclamou.
Chegando em casa, cansado da noite de trabalho e do
infortúnio causado pelos pneus murchos da bicicleta, tomou
um banho, uma lata de cerveja, e adormeceu.
Quando, na manhã seguinte, ele acordou, sentiu um gelo
no peito, tentou olhar o celular para saber as horas, em vão, o
aparelho havia desligado por falta de bateria. Correu, ligou o
aparelho rapidamente ao carregador. Quando o aparelho
ligou, eram 10:30 horas, havia perdido a prova.
A frustração misturada com raiva de si mesmo por ter
deixado as coisas chegarem àquele ponto o fizeram perder
momentaneamente a orientação. Chutou uma cadeira,
respirou fundo.
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Preciso ir até o campus e conversar com o professor, preciso
de uma segunda chance, pensou consigo mesmo, sem acreditar
no que estava acontecendo.
No campus da Universidade não conseguiu encontrar o
professor da disciplina. Na secretaria o informaram que este
já havia ido embora e que poderia enviar um e-mail. Irritado
com todo o acontecimento, Lucas resolveu ir até o bosque da
Universidade para tentar se acalmar.
Sentado em um tronco de árvore, ouvia alguns pássaros
cantando, quando, de repente, um gato cinzento se
aproximou, miou debochadamente e, ao se afastar, ficou em
pé e se transformou em Estêvão, que olhou para Lucas e disse:
— Eu sabia, desde o primeiro momento, que você se
juntaria a nós. — Vários outros gatos surgiam por entre as
árvores do bosque.
Estêvão tirou um cachimbo do bolso, deu uma baforada e
o ofereceu a Lucas, que hesitou, mas aceitou. Lucas sentiu-se
tonto, começou a encolher, pelos nasceram por todo o seu
corpo até se transformar em um gato cor de caramelo e
juntar-se aos demais.
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É início de ano letivo novamente, as matrículas e as
atividades de recepção estão acontecendo, Gabriel está
ansioso para iniciar no curso de História.
Logo após participar do trote no semáforo e juntar
algumas moedas, Gabriel segue até o bar em frente à
Universidade. O local está cheio de calouros e veteranos.
Enquanto entra, um gato de cor caramelo passa por ele,
miando e se esfregando.
Gabriel está empolgado, já bebeu algumas cervejas e se
dirige ao balcão para pedir mais uma.
Ao seu lado um rapaz chega com uma garrafa vazia na
mão. Ao ver que Gabriel é calouro, pergunta:
— Chegando agora? Qual curso?
— História — responde Gabriel, ainda meio sem saber
como se portar.
— Seja bem-vindo, meu nome é Lucas.
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João Rafael Gregório é profissional da área de informática,
leitor esporádico, jogador/narrador de RPG, gosta muito de
videogames e de filmes com bons enredos e finais
surpreendentes.
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A FANTÁSTICA CAPITAL
Saulo Alves

Brasília, nossa bela capital. Cidade nova, idealizada,
planejada, elaborada e erguida com tanto empenho. Trouxe
um movimento atípico para o centro do país, com avanços e
novidades. Colocando o cerrado na boca do Brasil e do
mundo.

Muitos querem morar aqui,
vivenciar as maravilhas da nova capital.
Não tem lugar distante
Tudo é belo
Os ipês colorem a cidade
alternando suas cores
Sejam rosa, roxo, amarelo ou branco.
A beleza é estonteante.

Cidade bem dividida.
Distribuída em setores,
seja bancário, hospitalar,
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clubes, diversão.
Você já viu o pontão?

Grandes áreas verdes, entre quadras ou no grande parque
da cidade. O que nos coloca entre os maiores do mundo e o
maior da América Latina.
Lugar novo, mas com uma história que remonta eras. Suas
fronteiras formam um quadrilátero, atribuem o formato às
nascentes. Até que está correto, mas é uma versão bem
simplificada. A água é uma forma de proteção, purificação.
Então nada melhor do que o líquido vital para a criação de um
feitiço de contenção. Um muito antigo.
Na expedição original montada para definir o que seria a
capital da nossa grande nação, geógrafos, astrônomos,
cartógrafos, mestres de diversas áreas. No entanto, alguém,
conhecido por poucos, integrava a comitiva: Um milenário.
Este passou despercebido nos relatos da história, por saber
como fazê-lo. Sua pouca estatura e anos de experiência o
permitiram tal feito. Precisava resguardar as proteções, elas
não poderiam ser rompidas.
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Entenda que todo ser que você já ouviu falar em histórias,
jogos, ou qualquer forma de entretenimento, já existiu.
Muitos foram extintos, mas ainda existem alguns entre nós,
disfarçados e escondidos. Precisaram se adaptar ao novo
mundo.

— E aí pessoal, tudo bem? — perguntou o jovem Franc.
Seus

amigos,

sentados

no

gramado,

responderam

alegremente. Estavam na escola. Cursavam o Ensino Médio
em um renomado colégio público da cidade. A instituição
possuía uma grande área verde entre o pavilhão das salas, o
teatro e a biblioteca. No entanto, o lugar preferido... o
gramado perto da quadra poliesportiva e centro de ginástica
olímpica. Não que praticassem algum esporte físico. O lugar
era o entroncamento de todo o terreno.
O grupo estudava no período da manhã, mas cursava
algumas atividades extracurriculares no período oposto e
após as aulas. Podiam jogar o seu jogo favorito e desfrutar do
convívio social ofertado pela posição estratégica.
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Quando estavam juntos as horas voavam. Muitas vezes
nem notavam o anoitecer. E foi em um dia desses que tudo
aconteceu.
— Eita, anoiteceu — disse o jovem Daniel.
— Mas ainda são seis horas — argumentou, Wes.
— Preciso ir, daqui até em casa é um bom pedaço — falou
Franc.
— Deixa de história, você está com medo de perder a
partida — Renatinho bravejava.
— Você nunca ganhou de mim — Franc gargalhava.
— Tudo bem, vamos deixar a Tati em casa e podemos ir.

Já estavam prontos para ir quando de uma área aberta,
bem à frente de onde estavam sentados, algo apareceu. Não
conseguiam explicar.
O céu assumiu uma tonalidade cinza, relâmpagos
começaram a surgir.
— O que está acontecendo? — perguntou Tati.
— Não sei. O céu está sem uma única nuvem, de onde
vieram esses raios? — questionou Daniel.

87

Um raio atingiu o solo, na região erma diante dos garotos.
Tudo tremia. Foram jogados ao chão. Naquele momento,
começaram a ver o ar sendo estilhaçado. Um caleidoscópio
diante de seus olhos. No instante seguinte, o som de uma
explosão e os milhões de pedaços se dissiparam.
Não acreditaram, um castelo, não bastasse a cena, um
voador. Uma cidadela imponente. No alto, uma construção
com enormes torres, sete no total. Abaixo dele um enorme
bloco de terra pendia, aquilo fora arrancado com tudo. Raízes
saiam de toda a massa.
Contemplaram o cenário. Não notaram que alguém os
havia alcançado.
— Jovens, precisam sair daqui, venham comigo — disse o
visitante.
Passaram por algumas outras pessoas alheias à situação,
não notaram o estranho objeto. Olhavam para eles com
estranheza.
— Precisamos sair daqui, vamos para a parte mais alta —
falou o novato.
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— Duvido que achemos aqui no Plano alguma parte mais
alta do que aquilo. — Daniel falou apontando para a
construção acima de suas cabeças.
— Tem razão, não acharemos, mas precisamos deixar a
avenida L e seguir para a W5, acima. Precisamos chegar ao
parque da cidade.
Já estavam correndo a algum tempo, cruzaram as
quatrocentas, duzentas.
— Preciso parar — disse Franc. — Não aguento mais.
Embora esguio, não tinha preparo físico. Agora desejava
ter escolhido atletismo, futebol, basquete, ao invés de xadrez.
— Vamos chegar ao túnel. Lá poderemos nos abrigar.
Como ele sabia tanto? Claramente não pertencia à Brasília.
Suas roupas e principalmente sua anatomia apoiavam a
certeza. Olhando atentamente, não tinha mais que trinta
centímetros.
Chegaram ao túnel. Para acessá-lo, desceram alguns
degraus, separados por uma rampa central. Aquelas
passagens subterrâneas permitiam cruzar sob os eixinhos L e
W

e

principalmente

o

Eixão.

Estas

não

estavam

completamente debaixo da terra. Partes ficam a céu aberto.
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— Pronto, aqui embaixo a magia é mais forte.
— Nunca gostei muito daqui, me dá arrepios — disse
Renatinho.
— Porque você é um medroso — falou Tati.
— O que está acontecendo? Aquilo que vimos não tem
lógica — falou Wes.
— O que é lógica? O que são as leis da física? A gravidade?
Tudo isso foi imposto. O mundo é muito mais do que isso. E
agora vocês sabem — disse o Milenário Isew.
Meus jovens — continuou, — a raça humana é arrogante,
se acham os únicos, tomam o planeta para si. Vocês que
chegaram por último, existe uma proteção para que os seres
fantásticos existentes sejam protegidos. Deu muito certo.
Agora surgiu alguém que cansou. Não acha justo deixar a
Terra para os humanos e veio reivindicá-la. No entanto, não
tem interesse em dividir. Caso tome o poder, será o fim de
tudo que vocês conhecem. Logo irá controlar a distribuição de
comida, o controle do combustível fóssil. Se ele se estabelecer,
será pouco provável que consigamos pará-lo. O que viram a
pouco foi o nosso último embate. A energia gerada no conflito
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acabou estilhaçando a barreira. É uma mão dupla, protege
tanto o mundo extranatural quanto o que vocês conhecem.
— O que faremos? — perguntou Franc, ainda recuperando
o fôlego.
— A barreira ainda pode ser refeita. Por isso preciso chegar
ao parque. Lá existe um grande poder. Preciso me conectar
com a natureza.
— E qual o nosso papel? — Daniel perguntou.
— Serão a minha guarda.
— Sempre soube: Sou especial. — Renatinho falou.
— Todos somos especiais, meu jovem, mas vocês não
foram escolhidos. Estavam no lugar certo, no momento
propício.
— O que podemos fazer por você? Não sabemos lutar, nem
temos com o que nos defender — disse Franc.
— Não seja por isso — Isew falou.
Com um aceno do seu cajado, espadas apareceram. Todos
ganharam armas, e do seu corpo emanou um brilho.
— Pronto, estão com armas e protegidos de ataques
comuns. Não sejam atacados, a proteção aguenta um número
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limitado. Não podemos demorar mais, tenho certeza de que
Ele sabe o que pretendo fazer e enviará lacaios para impedir.
Voltaram a subir. Neste ponto do percurso, podia ver o céu
limpo acima e de lá aquele símbolo do medo.
Wes ligou o seu dispositivo e sintonizou nas principais
rádios. Todas em pânico, noticiavam ataques de criaturas.
Antes, conhecidas da fantasia. Os relatos eram de todo o
mundo. Mudou para uma rádio local. Reportavam o estranho
objeto no alto. Relatos de ataques na Esplanada. Alguns
ministérios destruídos e, no campo central, uma batalha.
Havia Pessoas de terno, empunhando armas contra criaturas
humanoides. Esqueletos, orcs e tantos outros seres vis.
— Começou! Temos aliados, precisamos fazer a nossa
parte — disse Isew.
Seguindo o percurso, cruzaram a cem, trezentas,
quinhentas. Quando iam chegando as setecentas, foram
encurralados.
— Ai senhor, o que faremos? — disse Renatinho.
— Vamos lutar — falou Tati.
— Disse bem minha jovem — Isew concordou. — Relaxem
os seus músculos, abram os seus sentidos.
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Os atacantes à sua frente não possuíam formas definidas.
— Não se contenham garotos, não são seres vivos.
Olharam admirados para o pequeno Isew, ainda surpresos
com o pequeno aliado. Suas limitações em nada detinham o
grande espírito. Ainda não sabiam, mas estavam diante de
um dos poderes do universo.
A briga teve início. Aquelas coisas seguravam punhais.
Embora não possuíssem uma forma definida, às vezes
pareciam um monte de lodo, outras, humanos. Possuíam
uma agilidade perigosa. Mas nossos amigos estavam
conseguindo subverter o ataque. Claro que a maior parte ficou
para Isew, que atirava vários aos montes com o seu cajado.
— Oooooooo, vocês viram aquilo? — disse Franc.
— Ânnnn não! Estava mais preocupado com a minha pele.
— disse Wes.
— Foi incrível, acabamos com ele. É claro que, como nos
jogos, fui melhor que vocês — disse Daniel.
Alcançaram o parque da cidade.
— Preciso chegar à lagoa — disse o Milenário.
Mais inimigos apareciam, no entanto, Isew os repelia. Em
meio à natureza sua energia ficava maior.
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Que alcançavam o destino. Ao longe, a roda gigante do
Nicolândia estava em pedaços. Olharam na direção da
Esplanada e avistaram a Ilha aérea.
Foram tomados por um pavor. Agora começavam a ter
uma ideia do que enfrentavam. Não houve tempo para
assimilar. O que seria se um déspota tomasse o poder, não só
colocando um fim à liberdade, mas à vida?
Depositaram toda a esperança naquela pequena criatura.
Precisavam protegê-la até que o feitiço estivesse restaurado.
Isew chegou às margens da lagoa e colocou o seu bastão
dentro. Logo surgiu um feixe de luz que subia aos céus. No
entanto, não foi a única coisa que surgiu.
Mais inimigos vinham na direção do pequeno, que estava
indefeso enquanto preparava o encantamento. O jovem
grupo montou posição ao redor e começou a manter a defesa.
Precisavam fazer frente ao perigo. Por sorte, nenhum dos
monstros ousava entrar na água, assim o raio a ser coberto era
menor. Estavam cansados, suas pernas começavam a
arquejar. Mantinham as armas sibilando no ar. Cada
movimento cortava vários atacantes. Cortes, estocadas,
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golpes com o cabo da espada. Atacavam como podiam. O
tempo estava contra.
O número de rivais não diminuía, pelo contrário, nunca
estivera tão alto. Alguém caiu de um lado, mais um do outro.
Estavam sem ferimentos, apenas exauridos. Dois ainda se
mantinham de pé, os outros ajoelhados continuavam com os
golpes.
Por fim, todos caíram. Exaustos, não conseguiam levantar
os braços.
— Obrigado, meus jovens.
Uma bola de energia se espalhou, arremessando aquelas
coisas longe. E continuou crescendo, foi aumentando o
diâmetro. Ao longe viram alcançar a imponente construção
aérea que, assim como apareceu, foi-se.
— Vencemos? — perguntou Tati.
— A batalha. O perigo existe e voltará. Por hora, temos que
lutar com os que ficaram aqui. Fugiram para reagrupar, logo
retornarão. Devemos estar preparados. Posso contar com
vocês? — perguntou Isew.
— Claro! — Todos disseram em uma só voz.
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aperfeiçoamento na English Course Toronto, Gestor escolar e
Coordenador pedagógico, palestrante. Sempre teve a leitura
como uma prática frequente na minha vida, consumidor
voraz da literatura fantástica e seus clássicos, que tanto lhe
deram alegria e aventuras incríveis. O amor pela leitura deixa
marcas e inevitavelmente ardeu uma vontade de criar a sua
própria história, para dar asas à imaginação que foi regada
com tantas aventuras.
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A CURIOSA MORTE DO CÉTICO
Marcela Teixeira

O interminável dia estava prestes a acabar. Após uma
tarde inteirinha de gravações, o cético e famoso filósofo, com
seu próprio programa de TV, chegava finalmente ao hotel na
orla de Copacabana, onde costumava se hospedar por
razoáveis três dias, dois para as gravações de um mês, um
para "cariocar": pegar umas ondas, passear pelo calçadão ao
samba dos quiosques, apreciar umas caipirinhas com os
amigos... Encontrando-se na madrugada do terceiro dia, o
filósofo regressava ao luxuoso hotel à beira-mar depois que
ele e os amigos foram expulsos pelas fortes rajadas de ventos
e grossos pingos de chuva. O tempo anunciava uma
tempestade vindo longe e escura já há alguns minutos, mas
eles e os demais que por ali se deleitavam insistiam em
ignorar.
O filósofo mal se despediu dos amigos e atravessou as
pistas como um suicida, correndo e sem olhar para os lados,
fugindo da chuva. Àquela hora, pouco era o movimento de
carros, mas a velocidade dos escassos que por ali trafegavam
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seria mortal. Estava feliz, como sempre ficava no Rio, todo
aquele sol, praia, bronze, energia boa, além das gravações de
seu show, planejamento de um mês inteiro, sonho de uma
vida, que o deixavam exausto, mas realizado. Ele ria enquanto
chegava ao saguão do hotel, deserto àquela noite, muito
provavelmente por causa da tempestade, pois não havia
madrugada entediante nas noites de Copacabana. Observouse sorrindo espontâneo para o espelho. Estava um pouco
embriagado e se perguntava quem haveria pago a conta que
esquecera completamente ao fugir da ventania. Sorriu ainda
mais largo. Olhou por trás dos ombros, lá fora a noite se
formava em um verdadeiro cenário clichê para histórias de
terror. Achava graça: chovia bastante, ventava forte,
relampejava e trovejava estrondosamente. Podia notar o mar
castigando a areia e a dança tortuosa das palmeiras.
Como o elevador demorava — o que considerou estranho,
visto a falta de movimentação no hotel — e a tempestade
anunciava mais um evento clichê, uma queda de energia, o
famoso cético considerava a possibilidade de chegar ao seu
aposento pelos lances de escadas, quando ouviu o mais alto
estrondo de toda a sua vida e então tudo se apagou.
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Estava certo..., suspirou. Tudo escuro.
A principal luz de emergência do hall não acendeu, apenas
as do longo corredor um pouco mais a frente, fracas,
amareladas, oscilantes. Houve movimentação entre os
recepcionistas, indo cada um para um lado, permanecendo
ele só no saguão. Odiando estar certo, decidiu, já sem opção,
pelas escadas. Antes que pudesse se dirigir à pesada porta
corta-fogo logo adiante no corredor, foi surpreendido com
uma curiosa mancha no espelho bem a sua frente.
A mancha se expandia, devagar e disforme, o que prendeu
sua atenção. Fixando o olhar, notou que por dentro da
mancha algo crescia e se aproximava, mas era difícil decifrar
devido à ausência de cor e péssima nitidez pela falta da luz.
Desejou ter bateria no celular para usar da lanterna. Era
preciso forçar a vista. Conforme crescia, percebia melhor o
contorno que, com o badalar dos segundos pelo ponteiro do
analógico do hotel, se definia cada vez mais. Logo viu uma
criatura lenta e estranha, uma figura torta, curvada para a
diagonal. Fixou intrigado o olhar mais e mais e mais... e mais.
Espantava-se, o que seria aquilo? Olhou para trás e não
identificou nada lá fora que pudesse estar refletindo no
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espelho daquela maneira. Mirou então em todas as direções.
Onde estaria escondido o projetor?, pensou, enquanto o
procurava movendo os olhos rapidamente, acreditando se
tratar de alguma pegadinha, é claro. Uma hora cairia em uma
dessas brincadeiras sem graça e de grande repercussão na rede. A
noite está perfeita para uma armação como esta. Eu, sempre
divulgando seca e abertamente meu ceticismo sobre vida em
outros mundos, não serei o 'meme' da vez!
Certo de que se tratava de uma pegadinha, improvisou um
meio sorriso debochado e continuou fixando na imagem, que
agora se aproximava mais veloz, com ruídos arrepiantes.
Sentiu um leve frio na espinha e pensou em fugir pelas
escadas, mas a razão se impunha, soberana, e teve receio de
que por trás das portas estivesse algum ator trash,
assustadoramente maquiado e pronto para lhe dar um susto
daqueles com uma câmera logo atrás a lhe pegar num flagra:
Não!, estava decidido a não ser o meme por infinitas semanas
ou meses, quem saberia dizer. Então esperou ansioso,
mantendo a pose debochada, enquanto o coração saltava no
peito. Pura projeção!, acalmava-se assim.
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Finalmente

pode

ver

a

face

da

criatura

que,

definitivamente, não era humana. As expressões dolorosas,
raivosas, disformes e determinadas mostravam que a
criatura vinha com um propósito. Bela arte de terror! disse o
filósofo em certo ponto admirado.
Riu sarcástico e começou a bater palmas devagar, olhando
vez por outra ao redor, aguardando o desfecho com câmeras,
atores caracterizados e talvez alguns amigos saindo a
gargalhadas e, de certo modo, decepcionados, de seus
esconderijos. Viu, então, que a estranha criatura já não se
continha na mancha e saía do espelho.
Primeiro, as mãos sujas, torcidas e enrijecidas; depois, os
braços escondidos em compridas mangas pretas, os pés
levitantes, os olhos profundos e dilatados... Nossa! Espantavase. Ainda não conhecera tão fantástica técnica de projeção. A
vontade era mesmo de sair correndo. O estômago gelava.
Quando acenderão as luzes?... Estão aguardando o susto final.
Olhava para a porta corta-fogo, já abandonando, sem notar, o
sorriso sarcástico. Refletia que talvez devesse maneirar o
ceticismo em seu discurso, pois estavam indo longe demais
com todo aquele show.
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Sentiu quando a “figura projetada” lhe alcançou os braços:
— CHEGA! — gritou. — AGORA ESTÃO INDO LONGE
DEMAIS! — Mas a criatura continuava esmagando-lhe os
membros, doía.
— ISSO PRECISA PARAR! — gritou, tomado pelo desespero.
— SOLTE! EU SEI DO QUE ISTO SE TRATA! PAREM O SHOW!
A criatura o comia com os olhos e lhe rasgava o peito
enquanto lhe alcançava com a boca o rosto, o bafo era
indescritivelmente

fétido.

Antes

que

a

criatura

o

abocanhasse, gritou:
— PRODUÇÃO! PRODUÇÃO! PRODUÇÃO!
Na fração de segundo que lhe restou, teve como último
lamento se tratar aquilo não de uma pegadinha, mas da
armação de um louco, um fanático religioso, talvez, que o
teria drogado no quiosque. Isso! O louco o drogara, o que
explicaria a cena absurda e ao mesmo tempo tão real. O louco
o assassinava.

Não soube dizer quanto tempo durou a inconsciência. De
repente, acordou no breu total. Tudo escuro. Nem um fio ao
menos de luz. Confuso, demorou a dar conta de si e, quando
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deu, lembrou da criatura e tentou suspirar de susto, mas não
sentiu os pulmões, não sentiu o ar. Não havia ar, não havia
pulmões.
Sensação estranha. O efeito da droga, provavelmente, ainda
não passou, acreditou e, acreditando, permaneceu esperando.
Não sabia o quanto esperava. Não havia a menor noção de
quanto tempo se passava. Tentou inúmeras vezes gritar,
pedir socorro, mas não saía a voz. Não havia ar, não havia
pulmão, não havia boca, língua, dentes. Não havia matériaprima para o grito.
Sensação estranha, pensou mais uma vez, e não saberia
dizer qual era a vez que pensava mais e mais uma vez.
Sensação estranha. Olhou para cima, olhou para baixo, para os
lados e notou que nada olhava, porque não havia olhos, nem
mãos que os procurassem. Era tudo ao mesmo tempo preto,
breu, névoa, escuro, só. Tudo ao mesmo tempo. Sensação
estranha. Que droga seria esta? Voltava a pensar. E pensava de
novo. E ao mesmo tempo que não era nada, porque não havia
nada e não sentia nada, era pesado, era denso, era espesso, era
ruim, era doloroso, era só. Uma hora, o efeito da droga vai
passar! Ele acreditava e acreditava e acreditando ia esperando
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e mais nada, porque de tanto acreditar que o efeito da droga
fosse passar, não constatava o óbvio, permanecendo preso à
espera e esperava na escuridão, no breu, na solidão, na dor...
Sensação estranha... uma hora o efeito da droga vai passar, creu
o cético para sempre.

A nota sobre sua morte saiu no final da manhã seguinte
com tom de mistério. O corpo havia sido encontrado no
saguão do luxuoso hotel de Copacabana em frente à porta dos
elevadores. Jazia entre os cacos dos espelhos que teriam
explodido pelo que a mídia chamou de O Grande Estrondo. As
mãos no peito indicavam um possível ataque cardíaco, mas,
com todos aqueles filetes de vidro e o corpo cortado, seria feita
a autópsia. Os fãs lamentavam profundamente nas redes
sociais. A família e os amigos transformavam a dor em
homenagens. Havia também os maldosos de sempre que
garantiam, em irônicos comentários, ter morrido o pobre
cético de susto.

104

Marcela Teixeira

Marcela Teixeira é, antes de tudo, a mãe do Murilo, de
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MADREPÉROLA
Nuno Brito

A demora do ônibus era torturante! A mochila pesava nos
ombros já amolecidos. A testa suava conforme o abano da
mão fazia efeito reverso, ao passo que os fios soltos do coque
castanho grudavam no pescoço. Como aquela garganta
rogava por álcool! Que fosse meio trago do uísque mais
barato, vindo do bar mais vagabundo.
Quando, finalmente, o atrasado parou no ponto, subiram
uma jovem — quase criança — com seu neném de colo; um
artesão das ruas marginais; três desinibidos, que papeavam
alto; e, por fim, Salomé, que bufava, calculando quantos
comprimidos precisaria para tirar a própria vida quando
chegasse em casa. O dia havia sido um completo prato de
desgosto. E a noite parecia trazia sobremesas do esgoto à boca
seca e à língua amarga da mulher de meia idade que
fracassava em se acomodar à janela da caixa turbulenta, entre
cólicas e a mais desgraçada das dores de cabeça.
A criança se esgoelava em prantos; a mãe parecia não se
importar. Alguém ao fundo ouvia mensagens de voz no
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último volume. O artista passava de poltrona em poltrona
oferecendo seus colares e miçangas; todos o ignoravam. E,
disfarçando com assuntos triviais, os três homens não
tiravam os olhos das pernas de Salomé. O calor era a cereja do
bolo. Estava tudo errado…
— Boa noite, madame. Vai um amuleto hoje? Parece
cansada; metade do preço para a madame.
Salomé nem descolou a testa do vidro. Baixou a cabeça e,
com a ponta dos dedos, pressionou os côncavos. Não
suportaria a ânsia por debruçar-se nos joelhos, em lágrimas
— tão desamparada quanto a criança que chorava. Ouviu, no
fundo da alma, a risada dos patetas de terno e a voz rouca do
hippie oferecendo ajuda. Salomé não queria nada além de ser
a grande selecionada pela roleta sádica de um assaltante
disposto a usar o cospe-fogo.
No surto compulsivo de não aguentar mais, ela socou a
bolsa de itens daquele pobre mercador e fugiu aos berros de
Pare essa merda! para o motorista, enquanto os adornos e os
olhares quicavam lá e cá.
Salomé cambaleava entre buracos, latas e desabrigados,
envolta numa nebulosidade podre e sussurros indecifráveis.
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Estava entregue, vulnerável; despida no preto e branco
rochoso, dando passos, à espera de sentir falta do solo firme.
Pendia ao chão quando avistou as luzes verdes e vermelhas
que vinham do norte; acompanhadas do ritmo acelerado de
violas e trompetes loucos. Tinha a agitação de circo e
movimentação de casa de show; talvez até fosse uma mescla
dos dois, mas o banner na entrada dizia: La mejor cantina del
ciudad. “Desde quando existe um restaurante mexicano onde,
até ontem, deveria ter uma academia?”, pensou Salomé.
Ela hesitava; não queria de forma alguma aquilo; era
barulhento, tosco e feliz demais. E assim fez, passou direto,
ignorando as luzes do carrossel portunhol…
— Seu conhaque com maçã já lhe aguarda en la mesa 15,
Srta. Salomé!
A mulher sobressaltou. Procurou com horror pelo dono da
voz cristalizada.
O rapaz de ponche de tricô marrom que entregava
panfletos do Madrepérola, ali, na calçada, sorria com gosto
para ela.
— De onde me conhe… — começava Salomé, assombrada.
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— No, no, no! Sem frescuras! Soy yo, Romero, chica! — O
homem falava gesticulando toda empolgação. — Venha!
Venha! — Pegou Salomé pelo braço e a puxou para a entrada
do estabelecimento. — Oh, Dios! Viva el Madrepérola! Arriba!
Arriba!
Lá dentro a farra comia solta. Não havia um na roda
central que não chacoalhasse ou arriscasse as pisadas
naturais dos desprovidos de molejo. Crianças, idosos, casais,
todos cantavam — ou fingiam saber a letra dos mariachis
bigodudos —; e até metade dos cães de rua — que já haviam se
fartado das rodadas abundantes de carnes — uivavam na
melodia desentoada da balada ébria.
Salomé tentou reprimir a forma que era arrastada, mas
Romero já anunciava para alguns festeiros a chegada da
murcha moça desentendida. Cerca de seis convivas, sem
oferecer chances de esquiva, a saudaram com abraços
apertados e beijos em ambas bochechas; tudo tão natural para
todos, como se ela fosse para a trupe uma prima distante.
— O que é que foi? Por que estão me olhando? —
perguntava Salomé, olhando friamente para Romero e os
outros. — O que tá acontecendo?
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— Você me lembrou uma piada — disse Romero, tentando
conter o riso.
Os que estavam presentes na rodinha pediram que ele lhes
contasse. Romero penteou o bigode com os dedos, tomou
fôlego, e, já sorrindo, começou:
— Toda las noches, durante las rondas noturnas, dois gatos
se encontravam no mesmo telhado, ao mesmo horário. Uno
regressó para casa, enquanto el otro iniciava su excursión. Um
dia… ou melhor: una noche… um deles, o que voltava das
andanças, pergunto al otro o porquê de ele vagar por aí
justamente cuando estão todos indo embora. Então, el outro
gato…
Hip-Hip-Hurra! Hip-Hip-Hurra! Hip-Hip-Hurra!
Todos se viraram para a mesma direção. A pista saudava a
chegada da grande pichorra cor-de-rosa.
Deixando o restante da piada de lado, Romero entregou
uma moeda para um rapazinho, que, ao captar o sinal na
piscada do homem, correu para o miolo da baderna dos
instrumentais, onde cochichou com um dos mariachis. Em
segundos, a doce melodia do violão reinou sob a pista das
duplas dançantes a passos lentos e puramente cautelosos.
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Salomé sentiu o arrepio.
Romero a chamou para se assentarem.
— Salomé, quero que conheça mi bela Dulce — ele disse, se
curvando com a mão estendida, em ar de mordomia.
A esposa recepcionou Salomé com um sorriso contagiante
e “boas-vindas” lançados das pupilas escuras, que pareciam
dizer “Está belíssima!”. Beijou suas mãos. Acariciou aqueles
longos fios perfumados que cobriam o decote do vestido
lilás… Dulce propôs um brinde. Salomé relutava em degustar
o tal conhaque com rodela de maçã; então se esforçou em
apenas não dispersar o pensamento outra vez e pedir devidas
explicações:
— Morri na calçada e esse é o inferno?
Romero gargalhou — acenava para o garçom da bandeja de
quitutes.
— Deixe disso, mujer! Está vivíssima! — assinalou Dulce,
compassiva.
— Tacos ou burritos? — Romero ameaçava pegar um, mas
recuava; ameaçava pegar outro, e recuava… — Oh, Dios, Tacos
ou burritos?
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Salomé mordeu o lábio consternada, balançado a cabeça —
pensava em quais dos amigos da faculdade poderia ter
aprontado aquela palhaçada humilhante. Mas ela nunca
passava por ali a pé. Decidiu focalizar melhor o rosto caricato
do homem que a abordara. Reparou em cada traço de Romero;
cada expressão que era distribuída às mesas vizinhas,
acompanhadas de taças pro alto e escandalosos “A la vida”.
Tudo era novo. Inédito. Tal qual em Dulce, que observava
deleitosa os grupinhos de crianças que ceavam, corriam, e
gesticulavam entre si. Espantosamente inédito!
A áspera Salomé ameaçou dizer algo — suas inquietantes
questões lógicas, — mas o despreocupado Romero, apenas
naquele momento, preocupou-se que ninguém duelasse com
os sons dos dedilhados do mariachi, em seu solo improvisado
— que, pelo modo tão fascinante que tocava, as notas
pareciam vomitadas da alma. Já não haviam burburinhos e
tilintar de talhares, quão menos um pio dos cães…
Uma moça, com uma rosa branca brotando dos cabelos,
surgiu no ceio da roda que se abrira ao derredor do velho
violeiro, escondido sob um sombrero azul de detalhes
dourados. A rosa e o sombrero. O glamour e as notas.
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Salomé fitava aturdida, tentando não ser sugada do colo
da racionalidade para o olho do ciclone magicamente natural,
espontâneo e delicado que o ambiente se transfigurava.
A dama iniciou-se com um longo e fino “La”.
Muitos cerraram os olhos. Que só ouvidos e corações
funcionassem naquele instante!
Em seguida, a mesma sílaba, remoldada, se repetiu
algumas vezes, prenunciando os majestosos versos da
canção, na grande noite dos espectros insolúveis para a mente
de alguém excessivamente diluída nos marasmos do vrum,
toc-toc, splash, pey-pow, crash; resultando, no fim, o desejo ao
grande boom.
A dona da rosa cantava:
Señora,¿por qué estás aí?
Peito abierto, triste! frio do desierto
Volte pra casa, espero por ti
Volte pra casa, zelo por ti
Volte pra cá, señora...
Salomé soltou a galha do senso e colheu a taça de
conhaque. Era forte, levemente ácido, aromatizado ao modo
sutil da fruta. Sabor vivo! Inteiriço e… vivo! Muy vivo! Ela
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sentia algo quente deslizar pelo organismo frio — um calor
aconchegante.
Romero e Dulce entrelaçavam seus dedos.
As castanholas da linda rosa faziam do dueto valsante um
trieto de bálsamo, retoques e pinceladas da mansa ternura na
sincera busca pelo “algo maior”. Perfeição. Era a travessa de
poesia em salvas de ouro. O prato que ninguém espera.
O último acorde fora entoado junto à última sílaba dos
lábios amora; olhos comovidos, rasos d’água, e dentre águas,
desfazendo-se em si. Muy vivos!
Salomé levou o guardanapo aos olhos. Romero, de pé,
puxou os aplausos.
O mariachi, grato, retirou o sombrero, curvou-se com
elegância, e abraçou a parceira. A dama puxou graciosamente
as pontas do vestido negro e atirou a rosa branca aos ventos
para que leiloassem as pétalas para o beija-flor mais
apaixonado. E enquanto os quatros cantos do Madrepérola
saudavam em aplausos fervorosos e assobios estridentes, a
rosa

voava,

sem

que

ninguém

notasse;

voava,

ziguezagueando as palmas grosseiras, na rota rumo ao colo de
sua nova dona.
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A leve flor pesou uma tonelada de sentimentos sobre as
coxas de Salomé. Em palavras soam como metáforas, para ela
soou como a mais pura versão do desabrochar de si. Salomé se
chamava Rosa; e a rosa se chamava Salomé.
E então, com a mesma força de impulso que a levara surtar
no ônibus, ela subiu na mesa, ergueu a taça de conhaque e
berrou para todo Madrepérola:
— A la vida!
E num só fôlego o coral respondeu, erguendo suas taças,
mãos, pratos, talhares, sapatos; erguendo seus ardentes
desejos de viver.
Em seguida, Romero puxou a fila para os que queriam
espancar a pichorra de tesouros açucarados. Foi fiesta sobre
fiesta!
Num certo momento, Salomé sentia tudo desvanecer.
Correu até Romero: queria de toda forma saber o restante da
piada, mas não deu tempo, tudo virou um borrão, um flash,
quase um quadro, daquela multidão celebrando tudo que via
e ouvia, e de Romero, Dulce, a dama e o mariachi, sorridentes,
acenando de longe — em despedida —, dentre um nevoeiro
cada vez mais espesso.
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Na poça da chuva que tanto encarava em silêncio estava a
imagem de uma mulher de coque castanho enfeitado com
uma rosa branca; com uma mochila nas costas; encolhida no
assento do ponto de ônibus; conferindo não o relógio por
conta do transporte atrasado, mas a rica e detalhada
maquiagem de caveira que ia sumindo de seu rosto; se
perguntando quantas fatias de pizza haviam restado na
geladeira de casa. A mochila não pesava. Nenhum sinal de
cólica, quão menos de dor de cabeça.
No outro lado da rua, as últimas pessoas saiam da
academia prestes a fechar.
Salomé sorriu. Lembrava da chuva de doces que caíra da
pichorra, para a farra das crianças de todas as idades. Ainda
carregava o sabor das balas de melão na boca.
O ônibus chegou. Desta vez ainda mais lotado: mais
barulho, mais suor, mais carga de estresse acumulado dentro
de uma caixa turbulenta.
Agora, mais que apenas três homens miravam suas
pernas, rindo entre si maliciosamente. Pessoas ouviam
mensagens de voz, assistiam vídeos, ouviam música, faziam
tudo no volume máximo. Um bebê chorava por ali.
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— Qual o nome dessas duas? — perguntou uma moça,
próxima à Salomé, experimentando alguns colares do artesão
de dreads.
— Jaspe e ágata de fogo, madame! — respondeu o hippie.
— E essa clarinha?
— Chamam ela de madrepérola, madame!
Por fim a moça não quis ficar com nenhuma. O vendedor
se virou para o parceiro e disse:
— Aí, como eu tava falando… o outro gato disse: “Por que
estão todos me olhando? Vocês é que voltam cedo demais!” —
O amigo não achou graça alguma.
Gargalhando, Salomé encostou a testa no vidro embaçado.
Muy, muy viva!
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Nuno Brito

Fundador do projeto @nuno_na_lua, natural de Minas
Gerais, ele ingressou em sua jornada no mundo da escrita
após um trabalho de escola que focava na criação de poemas
autorais. Dali em diante “mastigou” as grandes obras de
Drummond, Dumas, Conan Doyle, Augustos dos Anjos,
dentre outras grandes referências, afim de um dia se tornar
uma também. Atualmente publica poemas, crônicas e
declamações em sua página no Instagram; e investe parte do
tempo para o estudo da literatura e desenvolvimento de seu
primeiro romance: Império de Giz.
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O SAPO FALANTE DO BIOTÉRIO
Joyce Môia

Mônica andava espevitadamente no corredor vazio como
se não quisesse nada. Suava. Com o coração em maratona,
tentava ignorar o barulho estridente que a sola do tênis
exercia contra o chão enquanto espiava os lados. Era uma
tarde de 2019, em Belo Horizonte, quando o horário batia o
martelo que deveria ser reservado ao almoço. Mas Mônica
nem sua mãe o obedeciam. Afinal, já fazia um bom tempinho
que o sinal de mulher gritando, que indicava a finalização das
aulas da manhã, havia soado no Colégio Batista Mineiro, da
Unidade Floresta. Porém, a mãe de Mônica ainda demoraria
algumas horas para buscá-la. Em vez de esperá-la na Rua
Varginha, em frente à entrada do edifício dos estudantes mais
velhos, Mônica decidiu se submeter a uma prática serelepe
sua: invadir os locais da escola que, geralmente, nunca
poderia acessar. Não. Invadir é uma palavra muito feia.
Mônica preferia chamar a sapequice produtora de adrenalina
de exploração sigilosa.
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Depois de confirmar que aquele corredor não tinha
disciplinários nem alunos por perto, meteu a mão na
maçaneta da primeira porta que encontrou e agradeceu a
Deus quando a viu abrir. Fechando a porta num pulo,
descansou-se nela e se deparou com uma sala de aula que não
era a sua. Seus olhos ficaram aguçados. Estava tudo escuro,
pois o ambiente tinha cortinas que cobriam inteiramente as
janelas.

As

carteiras,

todas

brancas

e

bonitinhas,

permaneciam ordenadas em fileiras. Andando por aí, notou
adesivos em uma cadeira naqueles buraquinhos que, às vezes,
arrancavam cabelo, e achou graça, pois costumava fazer a
mesma coisa para se proteger. Em seguida, aproximou-se,
destarte, do mural, com um monte de papéis pregados:
calendário de provas, horário das aulas e alguns outros.
Continuaria os lendo se não fosse um ruído lá no canto
superior do mural. Olhou para cima. Quase engoliu a
garganta. Era um bicho verde, rugoso e fulgente que
escorregava cada vez mais para baixo e quase caía sobre ela.
— Meu Deus, um sapo! — Arredou para trás abrupta,
sussurrando. — Calma...um sapo?
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— Sim, um sapo — respondeu o bicho, cordialmente. — Oi!
Prazer.
Mônica, com a pele pálida, temeu por sua sanidade e
colocou a mão na testa.
— Tá tudo bem, querida! — o sapo sorriu. Um sapo sorriu?!
— Cê não tá louca e não sou muito menos uma imaginação
sua.
Mônica quase começou a chorar, mas manteve a
compostura.
— Como que é possível um sapo falar? Quero dizer,
ahnn...você, seu sapo.
— Uma caixa mágica me deixou assim. Uebeti. Uebeti.
— Com'assim uma caixa mágica?
— Bom, alguns anos atrás eu era só um sapo comum do
Biotério. Aquele lugar da sua escola em que tem vários bichos.
Mas aí, de longe, vi uma caixa debaixo do chão de concreto
com um livro brilhando. Quando o brilho encostou em mim,
fiquei assim: falando e pensando e não consigo mais parar.
— Hmmm. — Nessa hora, já estava começando a aceitar
um pouco aquele absurdo. — Talvez, só talvez, seja a caixa da
história da construção do colégio que fez isso com você, seu
121

sapo... Sei que fizeram a estrutura da escola por cima de uma
caixa com uma Bíblia, mas hoje ninguém mais sabe onde tá
essa caixa — Mônica pensou que seria interessante contar
isso, mas o sapo não demonstrou nenhuma reação, o que
causou tiques na menina. — Mas, err, por que você tá aqui?
Tipo, não era pra cê tá no Biotério?
— Ah, eu fugi de lá. Como sou racional, não me identifico
mais com os outros sapos, embora eu aprendi algumas coisas
sobre o mundo por lá. Agora te pergunto a mesma coisa. Pelo
que sei, não é errado uma estudante entrar em uma sala
depois da aula?
— É. Na verdade, essa nem mesmo é minha sala — riu, a
voz tremida, abaixando a cabeça. É sério mesmo que ela estava
se importando com a opinião de um sapo? Deu de ombros e,
erguendo o queixo, abriu um sorriso sapeca. — Eu tô meio que
explorando o colégio e os lugares geralmente inacessíveis.
Mas só tô fazendo isso porque tô com tédio. Sabe, minha mãe
vai demorar pra me buscar e, mesmo estudando aqui há quase
um ano, ainda não tenho amigo no Batista, nem celular.
Os olhos do sapo brilharam:
— Uai, por quê, querida?
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— Bem, sobre o trem do celular, é porque meu pai não quer
deixar, pois só tenho doze anos. Já sobre eu não ter amigo —
Mônica começou a tirar sujeira de debaixo das unhas, — é
porque... tipo, eu sou como você: não me identifico com o
povo da minha idade.
— Pelo tempo em que estive no Biotério e observei outros
humanos, da sua idade, mais velhos e mais novos, muitos
deles pensam como você. Vocês são diferentes de verdade?
— Pensam? Bom, sei lá. Devem pensar. — Com o corpo
murcho, a menina sentou-se no chão, suas costas tocando
uma carteira. O sapo, pois, pulou do mural e parou na carteira
em frente à Mônica, — Todo mundo pensa que é meio único e,
pensando bem, acho que faz sentido, já que todo mundo é
igual e diferente ao mesmo tempo. Isso é um pouco estranho.
O sapo calou-se. Ficou somente encarando Mônica. Então
coaxou. Um uebeti gutural e melancólico no fundo do girino.
Arrastado, o resmungo tornou-se depressivo.
— Então, apesar de vocês serem parecidos por serem seres
humanos e possuírem a mesma natureza racional, também
podem ser tristes.
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— Tristeza? Natureza racional? Desculpa, não tendi nada
do que cê quis dizer.
— Eu tô dizendo que, como vejo que você tá triste, isso quer
dizer que, em um grupo de animais em que todos pensam, um
deles, mesmo pensando como os outros, também pode ficar
triste. Logo, se eu sou triste, porque sou racional e os outros
sapos não, mas você está triste mesmo os outros humanos
sendo racionais como você, a felicidade não tá em ser como o
seu grupo em estado de mente. Mas aí qual seria o caminho
pra ser feliz?
— Caramba, que papo mais filosófico! — Mônica levou a
cabeça para trás para pensar e acabou batendo a cabeça de
leve na carteira. — Ai, assim, quando eu penso demais, eu fico
meio triste. Mas, quando eu não penso muito, eu fico bem.
— Então, a racionalidade que seria a culpada de sermos
tristes?
— Não, não acho que é isso. Tipo, quando eu era mais
criança eu era mais feliz do que sou hoje, por exemplo, e eu
não era irracional. Eu só era mais inocente sobre as coisas.
— Então, será que a felicidade estaria na inocência?
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— Ué, mas, calma, me perdi. O que seria exatamente a
inocência? Não saber de nada?
Nessa hora, o sapo riu. Uma risada estranha, mas graciosa.
Um uebeti, uebeti saindo e voltando repetidamente como uma
sanfona viva:
— Agora cê me deixou confuso!
A menina também riu:
— Mas, sapo, agora que eu tô me lembrando. Mesmo
naquela época tinha vezes que eu ficava bem triste. Sabe,
quando meus pais se separaram, eu era bem criança aí, tinha
uns 7 anos. Tinha ficado tão mal que nem mesmo sentia mais
vontade de mexer o corpo direito. Mas, depois de um tempo,
isso passou.
— Verdade, querida — o sapo assentiu com sua cabeça de
girino. — Você me fez lembrar que até mesmo quando eu era
irracional, às vezes, eu me sentia triste. Será que a tristeza
simplesmente faz parte da vida?
— É, acho que sim. Mas também acho que a mesma coisa
acontece com a alegria. Bom, pelo menos, parece que a minha
vida é assim: uma mudança sem fim entre momentos bons e
ruins e entre tá feliz ou triste. Porque, tipo, às vezes, eu tenho
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meio que vontade de morrer, mas, em outras vezes, eu tenho
vontade de viver pra sempre. Às vezes minha vida é animada,
quentinha e leve, mas, em outras vezes, é tediosa, fria e
pesada. Às vezes minha vida passa rápido, mas, em outras
vezes, ela passa de forma bem lentinha. E isso vai se repetindo
de novo e de novo. Trem estranho, né? Viver é tão
maravilhoso e péssimo ao mesmo tempo.
O sapo pôs os olhos em Mônica intensa e fixamente, como
se pudesse adentrar dentro dela e mergulhar no oceano de seu
peito e de sua prosa sobre a vida. Depois, grudou-os ao chão e
respirou. Uebeti. Uebeti. Uebeti.
— Mas e se, na maioria das vezes, eu só me sinto triste? —
Os ombros de Mônica tornaram-se caídos e suas pálpebras
também. Com a face abatida, apenas bateu os lábios um no
outro. — Eu não sei, mas eu gostaria de saber o porquê, porque
eu sou como você, sei como é. Por mais que, muitas vezes, eu
tô feliz, eu me sinto mal todo dia. Eu só... gostaria de não me
sentir tão sozinha.
— Solidão — o sapo sorriu num relapse. — É exatamente
isso! Exatamente o que sinto. Assim como você, querida,
também sorrio quase todo dia com as palhaçadas dos seres
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humanos e por causa das coisas que aprendo. Mas eu vivo com
um sentimento constante de estar só. Que sentimento mais
vil! É como se me cortasse por inteiro. Quando coaxo, parece
que, na verdade, eu tô é cantando uma canção fúnebre. Para
lidar com isso, geralmente eu tento então ser o mais
carinhoso possível com esse mundo... — parou, pensou e
voltou. — Tentar fazer com que minha dor não gere mais dor
pras outras coisas.
— Caramba, isso soa bonito. — Com os olhos reluzindo, os
pensamentos

voando

como

foguete,

Mônica

disse,

contornando mentalmente as linhas de seu palmo. Porém,
teve um momento em que houve um colapso e a mão ficou
turva, seu coração deu um pulo até a boca e um ar se soltou.
— Mas, seu sapo, por que será que a solidão e a tristeza têm
que existir? O mundo e a vida não poderiam ser
completamente bons?
— Eu não tenho uma resposta definitiva pra isso, mas, pelo
que observei e depois de conversar com você, acho que é
porque o mundo é corrompido. A maldade existe. As
injustiças existem. A falta de comunhão entre os seres existe.
Mas, como cê disse e obrigado por me fazer lembrar, também
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há alegrias nesse mundo que ficam sempre alternando com a
tristeza no dia a dia. E que bom que elas existem!
Mônica, acalmada, simpatizou-se com o sorriso doce do
sapo e sorriu em conjunto, assentindo.
— Mas, seu sapo, será que há como diminuir a tristeza que
a gente sente, além daquela coisa que cê falou de ser... ahnn...
carinhoso com o mundo?
O sapo ficou quieto e entortou levemente a cabeça para o
lado.
— Bom, querida, se você sente tristeza porque se sente
sozinha, acho que a melhor coisa que cê pode fazer é não
deixar o que você sente sozinho também. A solidão presa
dentro, que não escapa pra fora e não é compartilhada, parece
que gera ainda mais solidão. Tô te dizendo isso porque me
sinto um pouco liberto agora. Então, procura gente e além-degente. Em relação a mim, eu sinceramente não acho que há
salvação.
Mônica, tremendo, ergueu-se, desconfortável, olhando
para seu tênis. Limpou as calças com as mãos e olhou com
atenção para as feições do sapo. Sentiu um incômodo. Um
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baita de incômodo. Deu um sorriso murcho para o lado e
coçou o pescoço.
— Brigada pelo conselho. Ahnnn...não sei se teria coragem
de dizer o que sinto para alguém, mas valeu... espero que tudo
ocorra bem pra você.
O sapo notou o incômodo da menina e passou a se sentir
incomodado também. Mas deu um sorriso terno:
— Obrigado. Pra você também.
— Então, é isso. Tchau! — Mônica despediu-se em aceno
com a mão. O sapo também lhe acenou.
Mônica saiu correndo. Os pés tropeçando um no outro, o
peito subindo e descendo como o cavalgar de um cavalo. No
desespero, tocou a maçaneta. Girou-lhe. Abriu a porta e
passou por ela. Fechou-a. Não, ainda não tinha fechado
direito. Puxou a maçaneta mais uma vez e trincou a porta,
suspirando em direção a ela. Então virou-se. O alívio
transformou-se em tormento. Uma funcionária, negra e de
cabelos crespos, passava pelo corredor em frente à Mônica,
levantando as sobrancelhas e curvando os lábios como se lhe
dissesse: Te peguei no flagra, que que cê tá fazendo aí?
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Mônica

riu,

a

voz

estrídula

e

esmiuçada,

e

a

cumprimentou:
— Hehehehe, oi! Tudo bão?
Talvez a moça não tivesse lhe escutado, pois somente
continuou a prosseguir pelo corredor. Mônica, destarte,
esperou ela sumir de vista, o coração dando algumas
falhinhas

para

conseguir

retomar

a

recente

corrida

esbaforida. Decidiu, depois dessa, que nunca mais iria fazer
sua exploração sigilosa. Desceu as escadas e percorreu mais
alguns lugares até passar pela saída do colégio e parar na
calçada. Com a respiração ofegante, olhou então para um
carro que se movia. Seu corpo já havia parado de correr, mas
seu coração ainda não. Esse corria mais rápido que Usain Bolt,
fazendo a menina quase vomitá-lo para fora. Em instantes, o
carro desapareceu e o vazio deixado por ele a consumiu.
Pensou no carro da sua mãe. Mas pensar na mãe gerou-lhe
ainda mais ansiedade. Teria a menina a coragem de
compartilhar sua solidão com ela?
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Joyce Môia

Olá! Sou Joyce Môia e venho da Terra do Pão de Queijo.
Perdoe-me a pouca idade: só tenho 16 anos; nasci e ainda nem
cresci direito. Diria que estou crescendo ainda, estando presa
na mente de uma criança otimista, mas também na de uma
velha ranzinza. Desde criança, gosto muito de escrever e de
imaginar histórias e trabalho para ser uma grande escritora e
roteirista algum dia. Sou a autora do conto “Quando o fogo e
a água se juntam" da Antologia Outros Mundos, do Escribário,
e posto textos autorais e do dia a dia na minha conta do
instagram: @joymoia. Caso queira entrar em contato comigo,
meu e-mail é joycemoiatrabalho@gmail.com.
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TRÊS DA MANHÃ
Raphael Kenzo

Sônia acordou com um pulo que a fez cair da cama. Foram
poucas as vezes que algo parecido aconteceu, mas diferente
dos outros capítulos, ela não estava atrasada para a escola ou
para o trabalho, nem mesmo para um encontro com o garoto
que ela gostava.
Era dia 04 de novembro de 2022, esse com certeza seria o
dia mais importante de toda a sua existência. Não por ser um
aniversário de 15 ou 18 anos, também não tinha nada a ver
com alguma viagem, seria algo mais exótico, mais pessoal.
Sônia levantou-se da cama e dirigiu-se para a cozinha. O
café da manhã já estava pronto. Sua mãe havia feito o prato
favorito dela: pão integral com ovos mexidos e bolo de
cenoura com cobertura de chocolate. Combinação perfeita
para dar a energia que ela precisaria naturalmente, e que
agora seria ainda mais necessária. O pai e a irmã mais nova
logo se juntaram à mesa e todos seguiram com um banquete
maravilhoso.
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Após o café da manhã, a garota arrumou-se para ir à
escola. Penteou os cabelos castanhos e fez um rabo de cavalo;
estava usando um macacão brecha, cor vermelha, um dos
últimos que cabia bem para o seu tamanho de 1,65 e, junto
dele, uma camisa branca por baixo; seu tênis vans preto
florido foi a escolha para aquele look. Sônia colocou os
materiais necessários para aquela sexta-feira, olhou a outra
bolsa, aquela que continha algumas roupas para passar o final
de semana na casa da melhor amiga. Tudo estava perfeito,
Sônia pôde enfim se despedir de sua família, receber um beijo
na testa de cada um e correr para o ponto de ônibus.

Conseguiu chegar a tempo na escola, mas uma sensação
ruim subiu pelo estômago, obrigando a jovem a correr direto
para o banheiro. Chegando lá, tentou abrir a primeira porta
para usar o vaso sanitário, mas essa estava trancada.
Enquanto tentava abrir as outras, Sônia podia ouvir garotas
xingando por conta da tentativa de invasão que ela
acidentalmente cometeu. A última porta se abriu e a garota
pôde vomitar.

133

Ela ficou sentada ao lado da privada por vários minutos.
Queria esperar que o local ficasse vazio, mas também sentia
as pernas fracas demais para se levantar e sair. Foi quando
uma voz saiu por detrás da porta.
— Oi, Sônia.
— Anna? Como você…
— Eu sou bruxa meu amor, encontrar você é fácil. Além do
mais, você é minha namorada e eu sei que sempre fica
trancada no banheiro quando está nervosa... posso entrar?
— Pode.
— Nossa, você tá um bagaço — disse Anna, com um leve
sorriso no rosto.
— É? Pelo menos você tá linda como sempre — disse Sônia,
olhando com dificuldade para a companheira. Anna
mantinha-se com altura média para as mulheres brasileiras;
tinha os cabelos loiros e olhos azuis bem fortes. Usava uma
camisa branca bem maior que o seu número, com mangas
curtas, a gola um pouco levantada que escondia o pescoço;
blusa calça eram jeans, azul escuro era a cor; seu tênis era um
All Star preto de cano longo.
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Anna agachou ao lado dela, passou os braços ao redor do
corpo da jovem e encostou o queixo no ombro direito de Sônia.
Elas ficaram ali até o final da primeira aula, mas a garota não
estava melhorando.
— Meu amor, eu acho que a gente deveria ir pra casa. Hoje
é sexta-feira, você já vai dormir lá mesmo, não vai fazer mal
algum cabular as próximas aulas. — A garota concordou com
a proposta e as duas foram embora.
Ao chegarem, desfizeram as malas e Sônia pôde tomar
banho. Anna colocou as roupas da namorada para lavar, pois
algumas partes estavam sujas de vômito. Ao finalizar a tarefa,
ela voltou para o banheiro e se sentou ao lado da banheira
para fazer companhia a namorada.
Após o banho, as garotas foram para o quarto dos donos da
residência, e lá tiraram a manhã para dormir um pouco. Após
os vômitos, ela precisava recuperar as forças para o que estava
por vir. Ela dormiu o dia inteiro e só acordou quando os pais
de Anna já estavam em casa, preparando o jantar.
Quando tudo ficou pronto, Anna apareceu no quarto para
chamar a namorada. A jovem levantou da cama e foi para a
cozinha. Chegando lá, cumprimentou os pais da namorada e
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preparou seu prato. Ela não queria comer muito, mas todos
fizeram questão de que comesse mais para se recuperar da
fadiga.
Todos ali sentados procuraram um jeito de animá-la.
Tinha uma aparência bem cabisbaixa. Os pais de Anna
contaram as peripécias que o pessoal do trabalho fez com o
chefe, visto que era seu aniversário. Anna fez questão de
contar várias piadas que viu no seu jogo favorito, mas a única
que funcionou foi a do Strogonoff.

Às 22:30, os quatro se reuniram na sala, os adultos
empurraram os móveis para os cantos do cômodo, Anna
desenhou um círculo no chão, com algo parecido com farinha
de trigo. Fez outros símbolos no chão, nenhum que Sônia
reconhecesse enquanto estudava bruxaria durante um
período curioso de sua adolescência. A mãe de Anna colocou
algumas velas, de forma que outro círculo maior se formasse
em volta do outro. Assim que acenderam as velas, o pai de
Anna apagou as luzes. Antes que o feitiço pudesse ser
realizado, seria necessário preparar algumas oferendas.
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Tratava-se de um convite para o outro mundo, e nada melhor
do que ter presentes e comida para atrair os visitantes.
Após colocarem objetos e comida por todos os cômodos da
casa, em especial na sala de estar, os membros da família
deram as mãos enquanto a garota ficava dentro do círculo
desenhado. Pronunciavam palavras estranhas em uma
língua diferente. Não fazia parte do inglês e espanhol que
Sônia estudou tempos atrás, parecia muito mais antiga,
muito mais sombria. Enquanto falavam, o pequeno círculo
em volta da jovem começou a queimar, um fogo calmo e
sereno. Conforme as velas se apagavam, ficava mais forte e
descontrolado, como se o círculo se alimentasse da energia
das velas.
Ela estava nitidamente com medo, mas a ansiedade que
ainda prevalecia em seu peito falava mais alto. Não poderia
voltar atrás, não queria voltar, não importava o que pudesse
dar errado, aquela era a sua chance.
A última vela finalmente se extinguiu, as chamas do
círculo menor subiram na altura da cintura da garota e
permaneceram assim por menos de um segundo, até que
finalmente o fogo se dissipou e ela caiu no chão.
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Sônia demorou para recobrar os sentidos e perceber que
havia desmaiado logo após o encerramento do ritual.
— Pedimos desculpas pelo tranco, meu amor, faz muito
tempo que não usamos magia antiga — disse a mãe de Anna.
— Não tem problema… O ritual, ele deu certo?
— É você que deve nos responder, meu anjo. Os espíritos
se comunicaram com você?
— Eu não sei, quando desmaiei, tive um sonho no qual
dava para ver uma ponte de vários ângulos.
— Foi uma visão dada a você. Essa ponte, você a conhece?
— Era a ponte em que eu e minha irmã costumávamos
olhar para o pôr do sol, anos atrás.
— Então é para lá que você deve ir.
— Minha filha te contou as regras, certo? — perguntou o
pai de Anna. — Só reafirmando, você precisa estar lá às 3
horas da manhã em ponto, são poucos os minutos em que o
portal ficará aberto na terra e, por último, mas não menos
importante, essa é a sua única chance. O ritual não pode ser
feito de novo.
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Já passava das 1:50 quando Sônia se despediu dos pais de
Anna com um abraço e deu um beijo na namorada.
— Desculpa não poder ir com você, eu queria muito…
— Não tem problema, Anna, eu sei que vocês estão super
fracos por conta do ritual, eu que peço desculpas por isso. — A
jovem deu outro beijo em Anna e partiu.
A garota foi correndo pela Av. Braz Leme, a rota mais
segura visto o horário em que estava na rua. O GPS indicava
que levaria mais de uma hora para chegar lá. Ela não tinha o
luxo de ir devagar, era preciso se esforçar mais e mais.
Durante o caminho todo, ela não conseguia parar de
pensar em tudo que havia acontecido, por tudo que passou até
chegar ali. Em certos momentos de sua longa e eufórica
jornada, as lembranças de uma vida que ela não tinha mais
ficaram reverberando em sua cabeça. O único momento em
que sua mente estava pensando em outra coisa foi quando ela
caiu tentando descer a última rua íngreme do percurso o mais
rápido possível.

O relógio bateu 2:45 e ela ainda estava na metade do
caminho. Seu coração pulsava forte, parecia que pularia para
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fora do peito a qualquer momento. A garota foi obrigada a
parar de correr, mas tentou continuar andando o mais rápido
que podia.
Faltavam dois quarteirões para ela chegar até a ponte, mas
o relógio já marcava 2:58 da manhã. Tentou afastar os
pensamentos negativos, o sentimento de fracasso iminente e
usou seu último fôlego para correr mais um pouco.
Chegou até a ponte, suava muito, mesmo com o clima
ameno daquela noite e os ventos a dez quilômetros por hora.
Pegou o celular do bolso com dificuldade, estava muito
cansada, seu peito ia explodir a qualquer momento. Eram
3:01 da manhã.
— NÃO, NÃO, NÃO... Por favor, alguém me diz que esse
horário tá errado. Porra mano… — Lagrimas começavam a se
formar em seus olhos. A sensação de fracasso, o sentimento
de ter perdido tudo por causa de apenas um minuto, formava
uma dor excruciante no peito.
— Lembrai, lembrai, o cinco de Novembro. A pólvora, a
traição e o ardil; por isso não vejo porque esquecer; uma
traição de pólvora tão vil. Hoje é o seu dia favorito, não é? Você
amava aquele filme… A gente assistia todo ano… você disse
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que a gente ia continuar assistindo todos anos seguintes,
Mari. — Sônia forçava os punhos, o sentimento de raiva e
frustração preencheram seu coração por completo. Foi então
que ela ouviu algumas risadas, de garotas, vindo atrás dela.
Ela se virou rapidamente, mas não encontrou ninguém na
ponte. Ouviu novamente as risadas e algumas frases que não
conseguiu distinguir, e quando se virou novamente, lá estava
ela.
— Oi, Sônia, como você tá crescida, meu bem.
Ela arregalou seus olhos ao ver o fantasma.
— Você tá aqui mesmo — murmurou Sônia.
— Como está a Priscila?
— Ela… Ela tá bem, completou 7 anos ontem.
— 7 anos? Nossa, como o tempo passou rápido… Eu
gostaria que nosso reencontro não fosse nessa ponte, mas
infelizmente meu espírito está preso aqui. Acho que vacilei de
novo, né?
Sônia caiu em lágrimas. Levou a mão no peito.
— Não, Mari, você não vacilou, você nunca vacilou… — O
espírito se aproximou da garota. Mari ajoelhou na frente da
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irmã e colocou a mão em sua cabeça. Não parava de sorrir para
a irmã mais nova.
— Por que você me chamou aqui, princesa?
— Eu… Eu só que… Quero saber se… Eu fiz um bom
trabalho? As coisas que fiz, as decisões que tomei, as coisas
que pratiquei. Eu cumpri o meu dever? Eu sei que você pediu
para eu não brigar com a mamãe, mas ela é muito chata e
implica comigo e com a Priscila por nada. Eu também sei que
prometi manter minhas notas na escola, mas… — Sônia
tentava desesperadamente puxar o catarro que queria sair de
seu nariz e, ao mesmo tempo, tentava enxugar as lágrimas
que caiam rapidamente de seus olhos. — Mas eu não consegui
manter todas elas azuis… Eu… Eu…
— Você fez um trabalho maravilhoso.
Ela não conseguiu conter sua emoção. Abaixou a cabeça e
limpou as lágrimas. Foi quando ela sentiu um beijo em sua
testa. Mas ao levantar a cabeça, o fantasma havia
desaparecido. A garota estava com as duas mãos no peito, seu
coração pulsava forte, as lágrimas que lutou para secar
continuavam caindo com a mesma intensidade. Seu corpo
tremia, como se a temperatura estivesse próxima a zero.
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— Feliz aniversário, Mari.
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Raphael Kenzo

Oi, eu sou o Kenzo, prazer em te conhecer. Comecei
recentemente a desbravar esse mundo da escrita. Meus
outros passatempos incluem ler, desafinar, errar os acordes
no violão e assistir séries. Eu tenho vários projetos
semelhantes a este sendo feitos, alguns deles me travam um
pouco, então se você quiser me ajudar, me manda uma dm,
meu contato é @hello.kenzo2586. Tamo junto familia, nois.
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SOBRE O ESCRIBÁRIO

O Escribário é uma iniciativa que tem como principal
objetivo ajudar o autor iniciante e/ou independente a
escrever e publicar as suas histórias. Postamos diversas dicas
no nosso perfil no Instagram e no canal do YouTube. Além
disso, organizamos projetos literários com o intuito de
divulgar o trabalho dos escritores, como este que você acabou
de ler.
Continue nos acompanhando para ficar por dentro das
novidades. Estamos planejando novos conteúdos e mais
projetos para apoiar os escritores independentes. Acompanhe
também os perfis dos autores que participaram desta
Antologia. Todos eles se empenharam muito em escrever
contos magníficos para te fazer sonhar um pouco.

145

146

