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O Julgamento 

Tristan Martins acordou num sobressalto, não que isso fosse 

incomum nos últimos meses, pois lembrava muito pouco dos últimos 
acontecimentos. Levantou-se da pequena cama, deu três passos e se 

olhou no espelho que ficava acima de uma pia de esmalte branco, na 
parede imediatamente à frente. Abriu a torneira e a pouca água que 

saiu serviu para lavar o rosto. Olhou novamente, ajeitou o cabelo, 
mas mesmo assim a imagem o desagradava profundamente. O 

cômodo de dois por três metros onde o haviam colocado tinha três 
sólidas paredes de lado e no fundo, e também uma espécie de vidro 

ou plástico incolor na frente. Estranhamente, ele não via nada, pois 
nada havia para ver, se considerarmos que a escuridão absoluta não 

conta. 

           Resolveu, então, novamente rememorar os fatos que o 

levaram àquela estranha prisão. Estava indo para uma reunião com 
diversos amigos, seria apenas um motivo a mais para que no final 

fossem para um barzinho beber cerveja e comer fatias de queijo 
provolone e salame, quando sentiu uma forte pressão na nuca, teve 

tempo de parar o carro, mas não se lembra de ter aberto a porta, 
quanto mais se machucou alguém. 

             Estranhou o fato de acordar ali e que, neste tempo todo que 

lá estava só havia visto quatro pessoas, sendo que uma delas, um 

homem jovem de aproximadamente vinte anos que a seu ver era o 
carcereiro, que lhe levava comida uma vez ao dia. Mas isso também 

era suposição, porque não podia ver o sol de onde estava e suas 
reclamações de nada adiantaram. A segunda pessoa, um homem que 

se apresentou como o seu advogado de defesa, chegou a entrar no 
cubículo, conversaram longamente e lhe disse que em breve 

aconteceria o julgamento. 

          — Mas de que me acusam? - perguntara em prantos que 
teimosamente insistiam em percorrer-lhe a face. A comoção quase 

fez com que o advogado se emocionasse também, mas como todo 

homem preparado para aquele tipo de tarefa apenas olhou nos olhos 
do réu. 

          — O seu crime foi gigantesco meu caro senhor, para lhe dizer 

a verdade é um julgamento de crimes de guerra. Seus crimes foram 
considerados crimes contra a humanidade. Não importa o fato de que 

você tenha vencido na época, mas sim das milhões de mortes que 
causou. 

          O relato do advogado o havia deixado consternado. Tinha 32 
anos de idade e nunca havia liderado nada em sua vida, para dizer a 

verdade evitava falar em público, desde que percebera que conseguia 



convencer pessoas com muita facilidade, não era militar, nem 
político, portanto haviam errado de pessoa. 

         — Não posso ter sido eu, pois não sou político, nem militar, e 
nem mesmo existe uma guerra acontecendo que poderia gerar tantas 

mortes assim, existem pequenos conflitos, mas nada que possa ter a 
magnitude do que sou acusado. Vocês cometeram um erro. 

          O homem o olhou demoradamente, levantou-se e pousou a 
mão em seu ombro, dirigiu-se para a parede de vidro, passou por ela 

como se nada estivesse lá e simplesmente desapareceu. Voltou mais 
duas vezes, fizera perguntas sobre seus familiares e amigos, sobre 

sua maneira de pensar, onde estudara e os lugares onde trabalhou, 
se recusando a responder as perguntas dele. 

          A terceira pessoa a visitá-lo, outro homem, era muito 
interessante, um tipo muito falante já entrando em seus cinquenta e 

poucos anos. Talvez fosse um jornalista, fez muitas perguntas, 
conversou com ele por várias horas e isso o distraiu, a solidão da 

prisão o deixava abatido. O homem deixara escapar ser uma espécie 
de escritor ou historiador.  Quando foi embora disse que estaria no 

julgamento e também uma estranha frase final: 

          — Você não é aquilo que eu pensava. 

         A quarta pessoa, uma mulher, também idosa foi, decerto, a 

mais estranha. Estava sentado na cama perdido em pensamentos 
quando escutou passos vindos em sua direção. Como sempre, com o 

jovem carcereiro acompanhando, ela se aproximou, mas apenas o 
olhou por alguns poucos segundos e foi embora. Era uma mulher 

asiática de mais de 60 anos e alguma coisa em seu olhar encheu-o de 
medo. 

           Sentado ali, aguardava a chegada do advogado para que 
juntos fossem ao tribunal, afinal hoje seria o grande dia, o dia de seu 

―julgamento‖. 

          Foi a primeira vez que saiu da cela. Foi incrível, quando o 
advogado e ele saíram da alcova, não deram mais do que alguns 

passos e pararam. Repentinamente viu-se em uma ampla sala cuja 
iluminação estava centrada em uma cadeira que ficava no ponto mais 

alto a sua frente. De ambos os lados, tribunas repletas de pessoas 
em completo silêncio. Ele e o advogado estavam em pé no centro da 

sala e quando as luzes se acenderam por completo, viu duas cadeiras 

posicionadas atrás deles, sendo que a maior para o advogado e uma 
menor à esquerda desta, para ele. Estava observando a sala com 

atenção quando uma batida seca de martelo na madeira chamou-lhe 
a atenção para a figura de uma mulher sentada na cadeira alta. Era a 



mesma senhora que havia visto anteriormente, só que desta vez ela 
vestia uma toga negra e ele percebeu que ela era o juiz. 

          Repentinamente todos se sentaram e após alguns instantes 
ouviu a voz da mulher. 

          — No tribunal da verdade, da luz e da perfeição será julgado 

Tristan Martins por crimes de guerra contra a humanidade. – disse a 
mulher em voz grave. – Ao senhor, falou ela olhando para ele, é 

facultado o direito a um protetor que é o seu advogado e que após as 
acusações que formularei falará por você. Só poderá se pronunciar 

após a acusação e a defesa terem terminado, entendeu, senhor 
Martins? 

          Ele, o acusado, fez um sinal positivo com a cabeça, então a 
velha senhora começou a explanar uma série de acontecimentos 

relevantes ao tribunal em questão que ele não conseguiu entender, 
talvez pelo fato de não estar prestando atenção, mas era como se 

não fosse  ele que estivesse ali. 

          — O réu é acusado de manipular povos de diversos países, 

enquanto líder mundial de grande prestigio e envolver toda a 
humanidade na mais terrível guerra já acontecida. É acusado também 

pela morte de mais de 650 milhões de seres humanos. De ordenar a 
criação de armas com força de desintegração de seres vivos e 

também de bens materiais, de desenvolver máquinas de destruição 
que abalaram para sempre a humanidade. Também é acusado de, 

mesmo após a vitória, promover tribunais de exceção contra líderes 
dos povos derrotados, exigir reparações de guerra e de governar 

como um tirano. 

          Tristan escutara as acusações feitas pela própria juíza, que 

agora ele reconhecia como acusadora e júri, pois ficava claro a todo 
instante que as pessoas nas tribunas eram meros espectadores. 

          O advogado então se levantou e prestou seus respeitos à 

juíza, cumprimentou as tribunas iniciou seu discurso: 

           — Os crimes pelos quais meu protegido é acusado 

aconteceram há mais de trezentos anos e mancharam a história da 
humanidade de sangue e pavor. Na época, não poderia saber que 

suas atitudes levariam à maior guerra da humanidade, mas não estou 
aqui para questionar e sim para elucidar esses motivos e para 

garantir à senhora magistrada deste consagrado tribunal de justiça e 
da revelação que meu protegido é merecedor de uma nova 

oportunidade, o que poderia ser a vontade deste tribunal. 



          A mulher que escutara as palavras do advogado protetor, 
durante alguns instantes olhou para o acusado e para as pessoas nas 

tribunas: 

          — Que os fatos ocorridos sejam apresentados para que todos 

tenham ciência por meio da luz da verdade. 

          No meio da sala, entre a assento da juíza e do réu surgiu uma 
luz que foi do piso ao teto e então as imagens apareceram. No 

princípio, como passagens normais do dia a dia, mas depois como 
imagens de grupos de pessoas que pareciam combinar ações, 

imagens de eleições, conflitos pequenos, novas reuniões, discursos 
para os povos vizinhos. 

         Então finalmente tudo começou a fazer sentido, ele era o 
grande manipulador, tinha o dom da palavra e o usara em proveito 

próprio, buscara o poder e o conseguira. Tinha colocado Estado 
contra Estado, cidade contra cidade, irmão contra irmão. 

          As imagens continuavam por horas seguidas, continham cenas 

de guerras com armas fantásticas que tornaram obsoletas as armas 

nucleares, jatos que usavam motores com tecnologia capaz de levá-
los a sair da órbita do planeta. Salas escuras com pessoas sendo 

julgadas e executadas sumariamente e por fim, a figura de um 
homem velho e amargo sentado em uma cadeira de rodas, odiado, 

desprezado e temido por todos, tendo por companhia apenas o medo 
que espalhou e o terror que gerou em décadas de destruição. 

          — Em quatro décadas o senhor trouxe à humanidade apenas o 

medo – disse a magistrada - Suas construções e avanços 
tecnológicos levaram o homem às estrelas nos séculos seguintes, 

tivemos contato com novas raças, novas civilizações e nunca mais 

tivemos uma guerra, interna ou externa, mas não podemos nos dar 
ao luxo de deixar de julgá-lo agora que temos a oportunidade. 

          Tristan estava apático, não podia acreditar no que acontecia, 

viu os seus olhos naquele homem sem expressão, não existia 
compaixão, nem remorso, apenas o ódio profundo contra si mesmo. 

           Entendeu então que ninguém o desprezaria mais do que ele 
mesmo. Transformara-se naquilo que mais combatera em sua vida. 

Lágrimas de desespero saiam de seus olhos, mas manteve-se em 
silêncio, conforme determinado. 

          O advogado protetor levantou-se e com um olhar sério dirigido 

à magistrada e aos ouvintes presentes começou a dirigir suas 
considerações. 



          — Em primeiro lugar senhoras e senhores, não se esqueçam 
de que o acusado não cometeu ainda nenhum crime, não podemos 

alterar a linha do tempo de maneira tão radical, como retirarmos um 
ser vivo que teve presença marcante ou não naquela linha e ademais 

se lembrem que para tudo sempre existem motivos, os quais foram 
mostrados. Aqui não julgamos se o réu é inocente ou culpado pelos 

crimes que serão cometidos, mas sim se merece uma oportunidade 

de consertar o que foi feito de errado. A Senhora magistrada, melhor 
do que ninguém nesta sala, sabe o que se passa e o que passou com 

este homem, já que a cadeira da verdade permite que veja o que se 
passa em sua mente. Viu que apenas a vergonha e a humilhação 

estão presentes e que o desprezo que sente por si mesmo no 
momento é maior do que o que nós mesmos sentiremos. 

          Portanto, continuou o protetor, peço-lhe que tome a decisão 

correta para este caso e que sua decisão de à palavra Justiça o 
significado que ela mereça. Muito obrigado. 

          — Suas palavras pedindo justiça, senhor protetor, poderiam 
ser usadas pelos milhões que morreram – disse a velha senhora com 

grande amargura, olhando para o advogado protetor. – Mas nos 
acontecimentos passados ou futuros, conforme o ponto de vista, 

devemos nos ater aos detalhes dos acontecimentos. 

          — Estamos aqui para tomar decisão e é o que farei, portanto 

após vermos os acontecimentos previstos é minha decisão que o réu 
seja devolvido à sua época, no exato instante que foi retirado para 

que não haja lapso, decido também que suas memórias sejam 
parcialmente mantidas para que se lembre do que estará por vir e 

saiba que o futuro depende apenas de decisões simples que todos 
tomam diariamente. Quero que conste dos autos que estou 

consciente das mudanças que irão ocorrer nesta linha do tempo e que 
talvez mude radicalmente o futuro da civilização. Que se levante o 

réu e que retorne imediatamente ao momento da captura. 

          Tristan então, repentinamente, estava outra vez no volante de 

seu carro, com um casal do lado de fora, perguntando se ele estava 
bem. Afirmou positivamente e agradeceu-lhes, coisa que não tinha o 

costume de fazer, repentinamente percebeu que aquele seria o 
momento de tomar a decisão, seguir para aquele encontro ou voltar 

para casa. 

          Quarenta anos depois estava sentado em uma casa pequena, 
olhando seus netos brincando na pequena piscina. Nunca soube 

realmente se foi um sonho ou se foi verdade, mas decidiu que queria 
uma vida tranquila e durante anos dirigiu sua vida para isso. Nunca 

houve guerras mundiais, apenas avanços científicos. Seguiu sua vida, 

até o fim.  



O Soldado 

A cidade, outrora uma grande megalópole que acomodava mais 

de dez milhões de habitantes, está abandonada. As suas ruas e 
avenidas desertas dão um ar de melancolia e tristeza à destruição. O 

silencio é tão grande que talvez eu pudesse escutar um rato andando 
no que foi um dia uma calçada.  Escutaria se existisse algum.  

Uma névoa cinza azulada cobre a paisagem até onde eu posso 

ver. Desço por uma escadaria que em uma época não muito distante 
levava ao metrô... mas agora só existe destruição e morte. Mortes 

antigas... Observo esqueletos humanos, alguns inteiros, mas a 
maioria aos pedaços. Entretanto, há também mortes recentes. Vejo 

uma bio-armadura e me aproximo. Era um dos meus, reconheço a 

numeração no ombro direito, imediatamente me lembro do rosto 
assustado e do olhar negro sem esperanças. Está dividido em dois, 

pobre rapaz. 

Ando até o trem, um vagão ainda está inteiro, só um, os outros 
destruídos, metal retorcido e queimado pelo disparo efetuado pela 

nave-mãe alienígena. As pessoas que estavam nos vagões, tentando 
se esconder, fugir, salvar suas vidas, foram desintegradas. Imagino o 

calor, os gritos, o horror e o desespero. Ainda me emociono, tento 
respirar fundo, mas os filtros do capacete estão contaminados e já 

não funcionam bem.  Volto até o soldado morto e pego munição e um 

par de filtros, preciso viver.  

A claridade vinda da cratera aberta no asfalto pela arma de 
plasma é grande, ilumina quase toda a estação. Subo as escadas e 

esquadrinho o céu. Parece esverdeado, talvez seja o meu visor, não 
importa, não mais. Sou o chamariz, o rato na armadilha para pegar o 

gato.  É assim que lutamos agora... Cinco anos. 

Nós já os havíamos observado. A sorte nos favoreceu quando 

um dos observatórios astronômicos no deserto de Atacama visualizou 
as astronaves que vinham em direção à Terra, perto de Júpiter, se 

reagrupando. Mesmo assim o tempo foi curto. O primeiro ataque foi 
arrasador, mais de um bilhão de mortos. 

Meu sensor de movimento captou alguma coisa. Vejo um carro 

capotado na esquina, com a dianteira ainda meio enterrada na 
parede e me dirijo para lá. Sinto imediatamente a excitação, certa 

alegria. Estou caçando de novo.  

Calibro a injeção de ar purificado do capacete para respiração e 

aguardo. É um Voker, nós os chamamos carinhosamente de cães de 
guerra, caminham sempre em duplas e andam sobre quatro patas, 



são monstros cruéis. Uma das três espécies que nos atacaram, todas 
espécies inteligentes e nativas no mesmo planeta.  

No início dos ataques eles eram trazidos às centenas e 
desembarcados em nossas cidades matando muitos dos nossos, só 

que a coisa mudou. Muitos dos nossos cientistas foram recolhidos em 
laboratórios subterrâneos que funcionavam como bunkers 

gigantescos em diversas partes do globo e nosso sistema de 
comunicação por cabos de fibra ótica, mesmo precariamente, 

funciona. 

Estou imóvel e inteiramente encostado na lataria aguardando. 
Observo eles andando no meio das ruas cheias de destroços, 

desembainho o gládios e assumo posição de defesa. Sei que são 

apenas lacaios, os que fazem o trabalho sujo. Nenhuma aeronave 
virá para socorrê-los. Permaneço imóvel, tenho esperança que eles 

vão embora e eu não precise usar munição especial neles. A 
armadura do Voker é muito boa, cobre toda a parte superior do 

corpanzil e resiste aos projéteis dos nossos fuzis, mas não protege 
sua boca. Dou azar, o que está mais atrás tem um vislumbre de 

minha presença e começa os movimentos usuais de lado para o 
cerco. Tenho que viver. 

O primeiro salta na minha direção com a intenção de me 

morder, os dentes metálicos são uma arma formidável. Mas os 

pequenos escudos nos meus braços são feitos de uma liga metálica 
resistente. Recuo um passo e o atinjo com a ponta da lâmina no céu 

da bocarra. Afasto-me o mais rápido possível, imediatamente o Voker 
pára e sua cabeça explode. Viro-me rapidamente e me jogo sobre o 

outro que está a pouco mais de um metro de distância e atravesso 
sua cabeça com a lâmina, faço o mesmo procedimento. O gládio 

injeta, por meio de uma agulha, uma bola de gás comprimido que 
cresce instantaneamente e explode. Toda a ação não durou mais de 

dez segundos... morte rápida. 

Caminho o mais rápido que a bio-armadura permite em direção 

ao meu primeiro esconderijo, entro na edificação abandonada e desço 
as escadas até o terceiro nível. Nada. Atravesso o que já foi parte da 

rede de esgotos da cidade e saio a quatro quadras de lá.  

Lembro-me do dia do segundo raide aéreo. Eu, minha mulher e 
minha filha tínhamos fugido da cidade e estávamos na floresta com 

centenas de outros civis. Naquela época ainda tínhamos muitos 
militares que tinham ficado para guerrear na cidade, outros nos 

acompanhavam como proteção. Duas naves de ataque nos 
emboscaram e apenas poucos conseguiram fugir e se esconder em 

uma caverna. Eu não fui um deles, sofri queimaduras nas pernas 



durante o ataque e falei para que minha mulher levasse nossa filha 
para a caverna, para a segurança.  

Minha família, assim como poucas centenas de pessoas, 
tiveram essa ―sorte‖. Sorte de conseguir entrar na caverna antes da 

chegada dos Cães, que nunca vieram. Uma das naves fez um disparo 
de plasma e matou a todos na caverna, queimados, incinerados...  

Nunca entrei na caverna, não deixaram, não havia nada para 
reconhecer. Pareciam milhares de naves atacando. Foi assim em 

todos os cantos do planeta. 

Subo em uma edificação arrasada, mas as escadas me 
possibilitam chegar apenas ao terceiro pavimento, é o meu 

acampamento numero dois. Pego o binóculo e observo a sudeste, 

vejo outro soldado tentando se camuflar a uns três quilômetros dali. 
Viro na direção noroeste e vejo um grupo de cinco Ogros. Nós os 

chamamos assim devido à sua armadura biológica grotesca, 
horrenda, poderosa. Muito melhor que a dos Vokers. A nossa é 

parecida. Sabe como é, vale tudo na guerra pela sobrevivência, roubo 
de tecnologia, engenharia reversa... e de repente, nós temos também 

as nossas bio-armaduras. 

Pego o disparador elétrico e coloco nossa munição especial para 
Ogros, mandada diretamente de um bunker na América Central para 

nós. Se eu conseguir acertar um ou dois, eles vão chamar reforços. 

Em geral vêm os alados, com suas armas de plasma.  

As coisas mudaram um pouco no último ano, nossas armas 
melhoraram muito, pior para os aliens. Retiro uma placa de concreto 

pesada para facilitar a fuga na escadaria, mas fazendo isso posso 
comprometer minha segurança.Vou até a borda da construção, deito 

no chão e posiciono o disparador. É uma arma pesada, precisei da 
ajuda de outros três soldados para subi-la até o local correto.  

Os Ogros estão vindo em minha direção, dois mais a frente e os 
outros três mais atrás. Miro no último, a distância ainda é muito 

grande, mas atiro mesmo assim. Não há som. Sucesso, sorte, 
cagada, não sei. A bala tem aproximadamente seis centímetros e, 

quando bate na blindagem do Ogro, abre e injeta outro projétil menor 
que penetra na bio armadura. Ele caiu.  

Os outros parecem não se dar conta e continuam andando dois 

passos, três, quatro, o suficiente para que eu possa recarregar, mirar 

e atirar de novo... nossa, hoje estou cagado. Acertei no lugar que 
poderia ser a cabeça. Dessa vez eles percebem, mas eu já estou 

recarregando enquanto eles ligam sua tecnologia para descobrir 
aonde eu estou. Dou o terceiro tiro no que está ajoelhado, 



manipulando o equipamento e faço a terceira baixa. Nunca tinha 
conseguido isso.  

Um Ogro sai da rua e entra na edificação. O outro corre e vira a 
esquina onde eu não posso observar. Presumo que ele vem tentar me 

cercar. Ligo o monitor no capacete e me arrasto para trás por uns 
dois metros e engatinho na direção das escadas. Pego minha mochila 

e desço o mais rápido que posso e me escondo. Sei que vão me 
atacar, pois os ruídos no meu monitor indicam que o Ogro pediu 

ajuda e em breve os alados estarão por aqui. 

Vou para meu esconderijo numero quatro. Tenho cinco deles. 
Está quase anoitecendo. Este é uma antiga caixa d’água no subsolo, 

onde eu quebrei parte da parede lateral. Deito e examino minha bio-

armadura. Faço um escaneamento no meu capacete a procura de 
vírus cibernéticos. Nada.  

Lembro que o coronel que comanda a resistência na cidade 

chamou meu pelotão há seis semanas e nos deu essa missão. Missão 
suicida, eu disse na hora. Mas é essa a sua missão capitão, sua e de 

seus homens, ele dissera. Vinte e seis homens. O primeiro a morrer 
foi meu tenente e o último, o soldado que vi de tarde no metrô. 

Acredito que ainda deva ter uns nove em condições de combate. Três 
feridos que tinham condições de sair foram dispensados e voltaram 

para a base, fora da cidade. Talvez só eles sobrevivam.  

Abro um compartimento no cinto, tiro o joystick e começo a 

preparar a armadilha para os voadores. Tiro também duas 
fotografias. A primeira tem a imagem da minha mulher 

amamentando minha filha. Ela sorri e mesmo depois de tanto tempo 
sinto uma enorme saudade delas. Na segunda estão minha mãe e 

meu irmão mais velho. Ele tinha uma doença degenerativa e não 
podia mais andar. Era dez anos mais velho e o meu grande e melhor 

amigo. Mamãe cuidava dele, mas não conseguiram sair desta cidade 
a tempo. Cheguei tarde demais para tentar salvá-los. É a história da 

minha vida. Coloco as fotos encostadas na parede e observo. 

A noite está clara hoje, é a noite que esperávamos, vejo luzes 

de disparos de energia dos invasores. Estranho, não gostam de lutar 
à noite. Buscam alguma coisa, creio que sou eu, querem vingança. 

Devem ter descoberto a posição de um de meus homens, 
provavelmente ele fez um estrago nas forças aliens, ou ainda está 

fazendo. Alguns alados e um grupo de Ogros vêm em minha direção. 
Preparei uma surpresinha. Duas aeronaves circulam minha posição e 

vão embora. 

Estou encostado, de costas para a parede do que foi uma vez o 

elevador. Olho para a parede em parte desmoronada à minha frente 



e reconheço o lugar. Vim até aqui uma vez com minha esposa, era 
nosso primeiro aniversário de casamento e ela ficou encantada com o 

quadro na parede do corredor e me fez prometer comprar uma cópia 
para colocar em nossa casa. O sorriso dela não me sai da cabeça, 

seus cabelos negros, olhos castanhos claros, seu corpo jovem e 
delicioso.  

Tenho que parar... estou enlouquecendo, talvez seja a solidão, 
talvez seja o ódio pelo inimigo... 

Não... eu não tenho ódio pelos inimigos, não mesmo...  

simplesmente não sinto nada, só quero sair daqui, sair da cidade, 
comer comida decente. Quero minha mulher e minha filha de volta, 

quero minha mãe e meu irmão, quero meu emprego... o que eu 

quero é a minha antiga vida de volta. 

Lembro-me que um cientista famoso uma vez disse considerar 
uma irresponsabilidade enviar a posição do nosso planeta para o 

espaço profundo, sinais de rádio e outras formas para tentar 
comunicação. Pagamos por isso. Esses alienígenas levaram muitos 

dos nossos, para que eu não sei, comida talvez, escravos, estudos... 
não sei. 

Uma explosão me traz de volta à realidade, ando até a borda 
do primeiro andar, os Ogros estão quase na posição de uma das 

surpresas que preparei, apenas mais alguns metros... então, de 
repente, dois voadores estão acima da minha posição, acho que me 

escanearam. Aciono a surpresa. É uma mina de dois estágios, o 
primeiro salta no ar e, ao explodir, manda centenas de agulhas 

envenenadas por trezentos e sessenta graus. As armaduras 
biológicas ficam cheias de veneno, intoxicadas e seu sistema de 

defesa faz com elas abram os respiradores. O segundo estágio é 
acionado automaticamente após cinco segundos e espalha gás 

venenoso à base de cloreto de sódio e mais algum elemento que os 
cientistas localizados no bunker da Europa descobriram ser letal para 

eles. O gás é lançado em todas as direções. Em pouco mais de um 

minuto todos os Ogros estão mortos, cerca de trinta, fiz um estrago. 

As aeronaves são feitas de um material biológico como as 
armaduras, só que mais sofisticadas, inteligentes, e mais perigosas 

quando estão com a terceira raça alienígena como pilotos, formando 
uma espécie de simbiose. Ouvi uma vez uma história contada por um 

piloto francês que estes eram parecidos conosco, que os havia visto 
enquanto foi prisioneiro, grandes, cabelos brancos e pele grossa 

acinzentada, sem pelos.  

Elas já estão disparando em minha posição, vou até as janelas 

e pego o joystick. Aciono o meu ―brinquedo‖ predileto. Todo feito de 



polímero, um quadrado com um metro e meio de cada lado, possui 
quatro hélices que o faz voar e dois disparadores de dardos com o 

gás injetável. Os disparos da arma de energia estão cada vez mais 
perto. Levo meu ―brinquedo‖, chamado quadricóptero, até perto da 

aeronave e disparo uma seringa contra a primeira aeronave, então 
um disparo faz com que a parede caia sobre mim.  

Sobrevivo, a armadura é eficiente, meu coração bate acelerado. 
É medo. A outra aeronave acaba de lançar uma arma de gás 

corrosivo contra mim. Algum tipo de acido. Se não tivesse trocado os 
filtros hoje cedo já estaria morto, mesmo assim sinto o gás 

dissolvendo a liga metálico-polimerizada da armadura. 

Não tenho como fugir, caiu uma viga de concreto prendendo 

minha perna, não tenho opção, alcanço o joystick e aproximo o 
quadricóptero da segunda aeronave que continua disparando na 

edificação. Vou morrer, penso. Chego perto o suficiente para um 
disparo, o último. Meu brinquedo foi desintegrado. Espero a morte 

por alguns segundos, mas ela não vem. 

Uma segunda explosão, dessa vez maior clareou a madrugada. 
Não vi de onde veio, acredito que outros soldados do meu pelotão 

estão em ação. As aeronaves tentam ganhar altura, subindo algumas 
dezenas de metros, então uma delas aderna e cai abruptamente no 

solo. A outra continua a subir até se chocar contra uma edificação e 

explodir. Trabalho feito. 

Ouço alguém me chamando, é minha mulher. Ela diz para eu 
sair rápido dali. Acordo, mas minha perna ainda está presa. Alcanço 

um pedaço de ferro e o uso como alavanca, levanto apenas alguns 
centímetros e consigo me libertar. Dezenas de aeronaves estão se 

afastando da cidade e Ogros e Cães correm para seus transportes. Já 
vi isso antes, significa que uma das Baleias (naves-mães) está 

descendo e vai atacar com seus canhões de plasma, destruidores de 
cidades, aniquiladores de civilizações. Meu grupo, ou o que restou 

dele chamou sua atenção. Sento e me encosto na parede. Cansado, 

muito cansado.  

Lembro do comandante dar nome à operação: isca de peixe. Eu 
e meus homens somos a isca para a baleia. Uma cena dantesca 

acontece diante dos meus olhos, a nave mãe vem descendo, 
descendo, aumentando de tamanho... gigantesca, mais de um 

quilometro de diâmetro com certeza, e mais de uma centena de 
metros de altura, irregular, fantástica, fazendo pequenos disparos. 

Sei que nesse momento três carretas estão entrando na cidade, 
transportando uma nova arma. Essa arma necessita de muita 

energia, então colocou-se uma pequena usina hidrelétrica nos 



arredores da cidade para funcionar e um transformador de 
subestação alimentaria a arma.  

A Baleia já está sobre a cidade, pairando centenas de metros 
acima. Da última vez que esteve ali tentamos de tudo para derrubá-

la, mas ela nos arrasou, tinha escudo de energia. Agora os caminhões 
estão posicionados, mas devem esperar até o último segundo para 

disparar. A Baleia começa a energizar sua arma principal e então 
abaixa os escudos. Os caminhões disparam primeiro, no mesmo 

ponto, e uma explosão na lateral da nave faz com que ela aderne. 
Impressionante ver as bolas de fogo explodindo como bleves, uma 

vez, duas vezes, três. Imediatamente começa a se afastar, mas é 
alcançada bem no centro por um segundo disparo vindo de fora da 

cidade. Uma explosão central, de dentro para fora, a Baleia aderna 
mais ainda e finalmente cai no solo, fora da cidade. Vejo clarões que 

iluminam a madrugada escura e ouço os trovões da morte.  

O acampamento está em um lugar diferente, mais arborizado. 

Finalmente fiz uma refeição decente e não aquela porcaria de pasta 
ou jujuba. Dormi em uma cama de verdade e até já tomei um banho. 

Aguardo na barraca com oito dos meus homens, sem bio-armaduras, 
foi o que restou do meu pelotão. O comandante entra e nos 

parabeniza. É a primeira vez que o vejo sorrir. Atrás, na parede, tem 
um mapa. Ele faz sinal para nos sentarmos e então outros homens 

entram e se sentam. Ele nos olha e diz: - Chega de moleza, tenho 
outra missão para vocês, capitão...  

 

  



Viagem a terra de quem? 

A noite nublada faz com que me sinta melhor. As nuvens 

baixas, escuras, parecem dar boas vindas à vida. A lua nova se 
esconde por detrás delas como um filhote medroso atrás de sua mãe. 

Sinto o cheiro noturno da cidade, doce, suave, passando por meus 
cabelos ao vento, me trazendo alento, alegria. 

Faz muito tempo que eu não venho aqui, as coisas mudaram 

muito, as luzes da cidade me trouxeram aqui. Diferente da última 
vez, a cidade agora reflete tecnologia, seus prédios estão cada vez 

mais altos, imponentes, mas ainda há casas pequenas. Passo 
devagar, observando as janelas, algumas fechadas, outras semi-

abertas, isto não é nem nunca foi um problema para mim. Uma delas 

me chama a atenção, vejo crianças pequenas, cinco, seis anos, 
dormindo. Recuo e fecho as janelas, não quero que nada aconteça 

com as crianças. A altura é muito grande. 

Sigo em frente. Na edificação ao lado vejo uma janela aberta 
com um jovem casal dormindo abraçados. Afasto-me rapidamente, 

triste, me faz lembrar meus pais, sempre que penso neles me 
entristeço. Continuo indo em frente, cada vez mais no interior da 

cidade, com ruídos altos, ar poluído, vegetação escassa, moradas 
mais altas. Resolvo ficar em cima no terraço de um edifício. 

De cima observo um grupo de jovens se divertindo no salão de 
festas, parece um aniversário. Desço e me junto a eles. Todos têm a 

sensação que me conhecem, faz parte de mim, meu dom, minha 
mágica.  

Como, bebo, danço, me divirto, afinal sou apenas um jovem 

como dezenas de outros. Rapidamente alguns se aproximam, se 

enturmam. São duas moças, Lúcia e Carla, e um rapaz, Beto. Uma 
delas, Lúcia, com um piercing nos lábios, me abraça, me apresenta a 

mais alguns amigos. Resolvo ficar. 

A música alta não me incomoda, as luzes causando um efeito 
estroboscópico no globo pendurado no teto causa uma sensação de 

euforia, de alegria. Será o álcool? Creio que não, nunca teve efeito 
em mim. O som de muita gente falando ao mesmo tempo, o barulho 

da música. Loucura, maravilha. 

É alta madrugada, convido meus três novos amigos para irmos 

à outro lugar, conhecer a minha casa, e eles topam. Saímos e vamos 
em direção ao prédio vizinho onde eu estava. Subimos até o terraço, 

as portas sempre se abrem para mim, basta eu me aproximar. 
Conversamos mais um pouco e então as nuvens cinzentas começam 



a descer, formam-se pequenos raios que atravessam a nuvem 
cinzenta em diversos pontos. Eu a chamo. 

Ela então começa a surgir magnífica como sempre, ovalada em 
sua parte interior, emitindo uma luz azulada contra o céu carregado 

de nuvens daquela noite. É a minha carona, digo aos meus novos 
amigos e minha alegria os contagia. Ela vai descendo aos poucos 

acompanhada pelas nuvens, então, acima de nós uma abertura se 
faz. Uma luz surge de dentro da nave, branca, densa e vem em 

direção ao telhado onde nos encontramos. 

Vejo que meus três novos amigos estão surpresos, paralisados, 
assustados, mas eu os convido novamente a conhecer minha casa, 

sorrio. Meu sorriso e minha calma os tranquiliza um pouco e então 

Beto faz um sinal positivo para as moças e eles concordam.  

O terraço do edifício então se ilumina, meus três novos amigos 
precisam cerrar os olhos devido à intensidade da luz, eu os chamo e 

vamos em direção a ela. Flutuamos, levitamos do terraço até a porta 
aberta da nave e penetramos em seu interior frio, mas de alguma 

forma, prazeroso. A porta se fecha, a música, o cheiro da cidade, sua 
poluição, barulho, tudo fica para trás. Eles estão quietos, tensos.  

Algum tempo se passa, o silêncio serve apenas de combustível 
para seus temores. Eles agora parecem assustados, Carla chora em 

um canto enquanto chama pela mãe. Seus olhos cheios de rimel 
escorrido pelas bochechas dão à garota um ar engraçado. Eu me 

pergunto: Será que algum dia tive mesmo família? 

Beto parece extasiado com a iluminação, observa o ambiente 
enquanto flutua. Falta de gravidade, eu digo. Ele sorri o tempo todo, 

mas não está alegre, ao contrário está preocupado, rói as unhas e me 

observa com cuidado. Ele aparenta ser mais forte que eu, mas parece 
ser um garoto de paz.  

Lúcia está estranhamente calma, sentada em um canto. Será 

que já passeei com ela antes? Acho que não, afinal a última vez que 
estive onde os apanhei ela não era nascida. Talvez nem a mãe dela 

fosse. A viagem é rápida, e logo chegamos em  casa. 

Eu os convido a sair da nossa carona, o feixe de luz nos desce 

lentamente. A última vez que eu trouxe visitantes para casa, aqui era 
um ambiente lindo, mas hoje... 

O céu aqui também está cinzento, nuvens avermelhadas 

causadas pela poluição que as mineradoras, siderúrgicas e demais 
extratoras dos invasores, que as implantaram aqui, deixaram. O mar 

que outrora era belo e cheio de vida hoje também demonstra tristeza 



e morte. Veem-se muitas plataformas, extratoras espalhadas por 
todo o lugar.  

Descemos pelo feixe de luz até tocar o solo da cidade 
abandonada. Beto é o mais curioso, está muito excitado. No 

momento estamos em um ponto alto de minha cidade, num lugar 
onde os invasores construíram templos aos seus deuses. É uma velha 

praça de onde saem diversos lances de escadas, que começo a 
descer. Carla quer saber qual é o nome da cidade, em que lugar está.  

- Nunca, respondo sorrindo para ela. Olhem para o céu. 

Os três ficam parados olhando o céu noturno, e para o que 
mais chama a atenção, as três luas no firmamento. 

Continuamos a descer as escadarias até chegar a um patamar. 

Ao fundo vê-se uma construção. Carla anda em sua direção e nós a 
acompanhamos, ela quase corre. O local é um templo enorme 

construído pelos exploradores. As portas são gigantescas, tem cinco 
vezes a minha altura. Entramos. As luzes das luas iluminam 

parcamente o local, Carla tropeça e cai de joelhos, eu a levanto, não 

quero que se machuque. Com um gesto ilumino todo templo. Ilumino 
toda a cidade.  

Sinto a presença de meus irmãos saindo para as ruas. Sabem 

agora que voltei. Beto e Lúcia querem saber detalhes dos objetos, 
das imagens, seu significado, mas eu silencio. Não posso responder o 

que não sei.  

- É aqui que eles agradeciam aos seus deuses, é só o que 

respondo. 

Saímos do lugar, nos dirigimos à escadaria e continuamos 
nossa caminhada, agora breve até chegar às ruas, edificações. 

Pessoas nos observam de longe. Meu povo ficou arredio com os 
últimos visitantes. 

- Que lugar é esse, pergunta Beto. Onde estamos? 

Olho em seus olhos e vejo que chegou o momento de lhes 
mostrar minha casa, meu mundo.  

- Eu já respondi a essa pergunta, falo a ele. Vou lhes contar o 
que aconteceu aqui. 

―Até há algum tempo o meu mundo tinha muitas pessoas, de 

todos os tipos, jeitos, formatos e tamanhos. Alguns alegres, alguns 
tristes, mas eram livres para ir e vir. Então, chegaram até nós 



exploradores, visitantes, vindos de lugares que vocês nunca ouviram 
falar e nem podem imaginar. Trouxeram o progresso, indústrias... 

tristezas. 

Aí foi o meu erro. Deveria ter me mostrado logo que chegaram, 

deveria ter-lhes dito que aqui era a minha casa e que eu protegeria 
meus irmãos. Todos que habitam meu mundo são meus irmãos. Mas 

me calei. Retrai-me. 

Os visitantes tomaram conta e muitos dos meus amigos se 
foram, para nunca mais voltar. Outros continuaram vivendo aqui, na 

gigantesca cidade que se formou, mas ficaram ressentidos por eu não 
ter ajudado, não ter impedido que suas terras, suas casas, fossem 

tomadas, fossem destruídas.  

Então um dia eu ―acordei‖ e resolvi que eles iriam embora, 

procurei os seus líderes e pedi que se fossem. Eles riram, me 
expulsaram do lugar de onde governavam minha casa. 

- Vá para casa garoto tolo – disseram eles. Aqui agora é nosso 

e ficaremos para sempre. 

Saí cabisbaixo, mas decidido. Procurei alguns amigos e eles já 

não estavam aqui. Compreendi o que tinha de ser feito, e seria de 
imediato. Continuei procurando alguém especial, que estava comigo 

há muito tempo nos bons e maus momentos, até que a encontrei. 
Sininho. Ela e seu povo se escondiam nos subterrâneos da cidade. Ela 

se aproximou e então fez algo que nunca havia feito antes. Deu-me 
um beijo. Senti uma onda de energia que há muito, muito tempo não 

sentia correndo pelo meu corpo. Voltei a ser quem eu era em 
milésimos de segundos. 

Então a terra tremeu. Medo, gritos, enquanto observavam 
minha nave rasgando o solo e ganhando o céu. Ela é parte de mim 

assim como eu sou parte dela. Acordamos juntos.  

Os invasores estavam paralisados, acreditavam ser o poder 
maior e então vêm o quanto são pequenos. Ainda tentaram me deter, 

usaram armas contra mim, contra os meus irmãos, pensaram que 

poderiam nos intimidar, nos massacrar, nos destruir. Mas a sua 
pouca tecnologia não era páreo para a minha, simplesmente nada 

que eles tinham funcionou.  

Então permiti que eles se fossem. A vida, qualquer que seja ela, 
é importante. Comparados à sua civilização, eles seriam deuses, 

descobrindo planetas, conhecendo civilizações, mas comparados à 
minha são apenas crianças travessas, fazendo arte em meu quintal‖. 

Respondo a Beto. 



- Aqui é minha casa, falo para Lúcia. 

O dia começa a clarear e mais pessoas vêm conhecer os recém 

chegados. Uma linda moça se aproxima, é a minha irmã Sininho, 
seus grandes olhos azuis que em épocas recentes espelhavam 

tristeza, mudaram. A alegria em seu sorriso é constante. Aproxima-
se de nós, me abraça. Ela sempre ficou bem de vestido verde curto. 

Caminha em direção aos meus novos amigos.  

Beto lhe dá as mãos e dançam felizes pelo ar. Vejo que gostou 
dela, fico feliz. 

- Qual o nome de sua casa? Pergunta-me com curiosidade 
Lúcia. 

- Nunca. Respondo outra vez. 

Minha nave agora paira ao largo da cidade, por sobre o mar, 
brilhante, gigantesca, viva. Emite uma luz tênue, limpando os céus, 

formando, trazendo de volta a vida ao mar e a terra. Trazendo a 
alegria aos meus irmãos. Sorrio. Pego nas mãos de Carla e Lúcia, 

flutuo.  

- Porque nos trouxe para cá, para esse lugar? Falou Carla. 

-Vocês estavam perdidos, e eu os encontrei. Precisava de 

vocês, assim como sei que precisam de mim. 

Observo Lúcia e Carla flutuarem sós, ainda desengonçadas, 
desequilibradas. Meus irmãos aos poucos voltam aos seus afazeres. 

Sinto que estão felizes, sinto que se sentem seguros. Mostro a elas a 
cidade vista de cima, o mar. 

Descemos até a praia. Elas tiram suas botas e caminham 
descalças pela areia até onde Beto e Sininho estavam sentados 

observando o mar. 

- Diz seu nome para mim, pediu Lúcia. 

Minha irmã me olha e balança suavemente a cabeça dizendo 

sim. Respiro fundo, olho ao meu redor e respondo. 

- Sou... Pan.  

  



Férias na praia 

O sol estava alto, o dia quente e sem uma nuvem no céu azul. 

 – Céu de brigadeiro disse Roberto Santana, bem baixinho para 

ele mesmo em meio a um sorriso que parecia pintado em seu rosto. 
Ou seria esculpido? Não importa, o que interessa é que naquele 

instante estava feliz. 

A praia em frente ao hotel era mansa, os arrecifes retirados a 

mais ou menos 200 metros davam uma aparência de mansidão ao 
lugar, mesmo com o choque das ondas neles causando um barulho 

grande. Engraçado como determinados sons, apesar de altos, não 
incomodam, ao contrário, aliviam. O barulho da eterna disputa do 

mar com os arrecifes era um deles. Eram dez horas da manhã, do 
seu primeiro dia de férias. 

A praia em frente ao hotel estava cheia, muitas famílias, casais 

jovens com crianças pequenas, alguns claramente em lua-de-mel, 
agarrões, chupões, coisas de jovens. Roberto olhou para sua mulher, 

Laura estava com vinte e dois anos, ―com tudo em cima‖ como falou 

seu irmão e padrinho no dia do casamento. Ontem, o casamento foi 
ontem, pensou. 

Ao lado deles na praia, em outro guarda-sol, estava um casal 

de espanhóis com duas crianças que gritavam quando as marolas 
chegavam onde estavam sentados. O homem estava com uma 

bermuda vermelha que ia até os joelhos e tinha um físico de 
malhador, já a mulher estava de biquíni, deitada na areia de bruços 

sem se importar com a algazarra das crianças. Mulherão.  

Mais atrás, bem perto da pequena cerca que separava a areia 

da praia das cadeiras de sol do hotel, dois homens sentados em 
cadeiras, dividiam a leitura de um jornal do dia, embaixo de um 

guarda-sol.  

Sem perceber, Roberto passou a prestar atenção na conversa 
deles, ver se captava algum comentário malicioso sobre as belas 

mulheres que estavam ali perto, e não eram poucas. Nenhum 

comentário a respeito, talvez já tivessem feito essa explanação. 
Interessante como conversavam sobre bolsa de valores, 

investimentos, aplicações. Em dado instante o papo beirava a 
discussão e então voltavam a falar amigavelmente sobre negócios. 

O zum-zum-zum de muitas conversas ao mesmo tempo, o 

movimento dos banhistas, fez com que sua atenção voltasse para a 
festa do dia anterior.  



Laura levantou da cadeira onde estava sentada e caminhou até 
a barraca próxima dali para comprar dois sorvetes. Seu andar 

misturado ao pequeno biquíni o fazia suspirar. Ficou pensando em 
uma palavra para descrevê-la, foi rápido: deliciosa. Ela voltou 

sorrindo como se adivinhasse os pensamentos do marido e deu um 
beijo molhado em Roberto que finalmente se sentou ao lado dela, 

bem colado. Bendito guarda-sol. 

Um grupo de jovens devia ter uns oito ou dez deles e faziam 

uma algazarra própria da juventude, estavam na água tomando 
cerveja jogando água para todos os lados, inclusive em um casal de 

meia idade que passava perto deles em um caiaque, fotografando a 
praia e dando ―tchauzinho‖ a dois meninos que pareciam ter de doze 

a quatorze anos, muito parecidos sendo que um, provavelmente o 
mais velho, pouco maior. Eles retribuíam mandando beijos para o 

casal. 

A espanhola virou-se para Laura e fez um comentário sobre o 

biquíni das moças do grupo de jovens, ela estava surpresa com a 
coragem delas de usar biquínis tão pequenos. 

– O nome é tanga – disse Laura – porque não compra um para 

você? – completou.  

- Será que fica bem em mim - ela perguntou. 

– Claro que fica, disse Laura.  

Roberto ficou olhando a mulher, cabelos negros até a cintura. 
Sem dúvidas vai ficar muito bem em você, pensou, a ―gringa‖ era um 

mulherão. 

Roberto ficou abraçado à Laura enquanto conversavam sobre a 
festa de seu casamento, e enquanto falava os olhos da garota 

brilhavam de alegria. Ele era seis anos mais velho e estava disposto a 
fazer o que ela quisesse. Lembrou de quando a conheceu, no 

shopping, ela estava sensacional, de sandálias baixas, queimada de 
sol e um lindo vestido branco, apertado, curto na metade das coxas. 

Fantástica. Olhou de novo para ela e falou para ele mesmo, - 

Roberto, você é um filho da mãe de sorte.  

Levantou para pegar água quando um enorme estrondo, 
parecendo uma explosão, o jogou de joelhos na areia da praia. As 

pessoas que estavam ali olhavam para todos os lados esperando ver 
do que se tratava. 

Os jovens do grupo, assustados, começaram a apontar para 
cima. Roberto imediatamente lembrou-se de uma reportagem, uma 



semana atrás mais ou menos, onde a âncora da reportagem do canal 
avisava da passagem de um asteroide, mas o astrofísico que ela 

entrevistava ao vivo minimizou o risco existente.  

Uma nuvem grossa começou a atravessar lentamente o céu em 

um ângulo de sessenta graus, dirigindo-se para o oceano. Lembrava 
a passagem de um avião a jato no céu deixando a trilha do vôo, só 

que maior... muito maior. 

 A inquietação tomou conta de todos. Laura pegou o telefone e 
tentou falar com a mãe. Não conseguiu.  

- Meu Deus o que é aquilo - falou um dos homens que estavam 
sentados. 

- Não sei, parece que alguma coisa muito grande está caindo do 

céu – disse o outro. 

Notava-se claramente o medo em suas vozes. Notava-se o 

medo em todos, em seus movimentos encolhidos, em seus clamores 
por DEUS. Agonia, se transformando em medo, se transformando em 

pavor. Em um breve instante, que pareceu crescer, se alargar, 
agigantar-se, eles se olharam e souberam.  

A visão era estarrecedora demais. Todos olhando como em um 

filme real enquanto o objeto descrevia sua trajetória rumo ao mar. 

Uma explosão espantosa aconteceu. Um enorme cogumelo se 

elevou aos céus. Inicialmente alaranjado e depois vermelho 
acinzentado apareceu no horizonte ligando como que por mágica a 

terra e o firmamento. 

- Foi um asteróide? – perguntou o homem saindo do caiaque, 
enquanto sua mulher abria caminho entre as pessoas na praia até 

chegar aos dois garotos que estavam em pé, apavorados. 

- Não sei, acho melhor entrarmos para o hotel, disse Roberto, 

já abraçando Laura que tremia. 

O primeiro sinal foi o deslocamento de ar, muito forte 
carregando diversos pássaros infelizes levando todas as barracas e 

guarda-sóis, da areia em direção ao hotel. Roberto olhou em direção 

à edificação e viu alguns vidros serem estilhaçados pelos objetos 
arremessados ao seu encontro. 

Então uma onda de calor muito forte, queimando, arrasando 

tudo passou por eles. Gritos de dor e medo das pessoas que estavam 
na praia se misturaram ao horror de ver o mar desaparecendo, 



recuando, sendo sugado por uma força descomunal, deixando um 
enorme vazio.  

Por um momento todos se olham e começam a correr em 
direção ao hotel, dezenas de pessoas. Os espanhóis pegaram as 

crianças e tentaram correr, subir o pequeno deque que levava ao 
hotel, logo atrás dezenas de pessoas corriam. Roberto corria 

arrastando Laura pelo braço e viu de relance os dois homens que 
estavam perto deles em pé, de mãos dadas, olhando boquiabertos 

em direção ao mar.  

Roberto parou quando Laura caiu, pessoas correndo, gritando, 
tropeçando, caindo em uma cena inimaginável, balburdia, berros, 

pavor.  

Ajudou Laura a se levantar, olhou em direção ao mar e viu a 

onda gigantesca vindo, chegando, aproximando-se em uma 
velocidade fantástica na direção da costa. Olhou no rosto da moça e a 

abraçou o mais forte que podia. Correr pra que? 

  



Dragão dos ventos 

Málagon, o cinzento, voava pelos céus vermelhos e quentes à 

procura do que comer, ele sempre foi um grande caçador. Estava 
magro. Neste plano de existência, a vida é uma luta continua, não há 

tréguas, não há descanso. Sua espécie ter sido expulsa para o mundo 
vermelho foi o pior castigo imaginado para eles. Séculos, milênios se 

passaram e nenhum deles sabe mais o motivo. Mas espere. Algo se 
arrasta pela paisagem desértica abaixo, do alto parece um basilisco. 

Sabe que deve tomar cuidado, principalmente naquele ponto onde o 
mar de sal beija os lábios do deserto de fogo. Ali é o lar de criaturas 

poderosas deste mundo para as quais um dragão como ele seria uma 
boa presa. Ele circunda do alto por duas, três vezes, sua possível 

presa e desce lentamente. Estranha a calmaria das águas em geral 
bravias do lugar, mas seu estomago precisa se alimentar e resolve 

arriscar. Sua presa se movimenta lentamente, será fácil desta vez. 
De relance observa um leve movimento no mar de sal e um olho que 

se entreabre, instintivamente ele sabe o que é. Bate as asas o mais 

rápido que pode, para cima, tentando sobreviver enquanto o Kraken 
levanta seu gigantesco tentáculo escondido na areia e mais outro que 

está dentro do mar atrás dele, numa tentativa frenética de alcançá-
lo.  

Málagon tem consciência que escapou por um triz da armadilha e 

resolve voltar para o interior da região montanhosa, onde é mais fácil 
se defender e melhor para se esconder. O estomago dói, e nesse 

momento ele já não sabe se é de fome ou medo. Os céus estão 
sempre cheios de nuvens, mas uma particular chama a sua atenção. 

É mais escura que o normal e em seu interior uma luz amarela pisca 

intermitente. Ele se aproxima, lentamente, sem se importar com a 
chuva ácida que cai sobre sua pele grossa e escamas, até penetrar no 

lugar estranho. . .  

Sirlene estava exultante. Depois de quase um ano e meio 
trabalhando na empresa, finalmente ela foi convidada para uma das 

festas. Seria uma comemoração do décimo aniversário da empresa 
Bis Marketing que ocupava os três últimos dos vinte andares do 

edifício Império III, no centro da cidade. Os diretores da organização 
haviam chamado a empresa co-irmã, que pertencia ao mesmo grupo 

e ocupava os dois andares logo abaixo no prédio, para participar da 

festa. Seria uma confraternização muito especial devido a conclusão 
de uma série de contratos que geraram excelentes divisas.  

Não era uma festa exclusiva para a diretoria, mas também não era 

aberta a todos os empregados, afinal o grupo, apesar de pequeno, 
contava com mais de mil funcionários. Sirlene havia ficado surpresa 

de ter sido convidada, ainda que de úiltima hora, pelo diretor da 
empresa e topou de imediato, mesmo que fosse para agradar 



Roberto Menezes, o Beto, namorado dela. De qualquer modo estava 
satisfeita, afinal seria um grupo seleto entre trinta e quarenta 

pessoas, a ―tchurma‖, como dizia sua amiga Celina que era uma 
entusiasta daquelas festinhas, sempre convidada. Normalmente nos 

dias posteriores aconteciam as promoções de fim de ano ou bons 
aumentos de salários e isso para ela seria uma maravilha. 

A festa, apesar de ter começado somente no final do expediente, 
muquiranagem da diretoria, estava indo bem, todos felizes se 

divertindo bastante. Comida e bebida à vontade e até a churrasqueira 
foi liberada daquela vez. As moças haviam vindo mais elegantes, com 

roupas mais apertadas delineando o corpo, os rapazes com seus 
melhores ternos e as mais bonitas gravatas que foram simplesmente 

arrancadas depois do segundo chope. 

Por volta das dez horas da noite o tempo começou a mudar. Primeiro 

foi uma brisa quente que aos poucos se transformou em ventos fortes 
e revoltos que emprestavam uma sensação de calor à noite.  

Apesar do ambiente legal com direito a música e algumas bebidas 

mais fortes, algumas pessoas decidiram ir embora quando uma 
enorme nuvem escura começou a se formar em cima da cidade, com 

relâmpagos e trovões trazidos por aquele vento quente, que 
lembrava os ventos dos desertos.  Sirlene achou que a nuvem era 

estranha porque emanava uma estranha claridade de seu interior. 

Chamou Celina para ver a nuvem que apesar de bonita naquela noite 
de lua clara a incomodava. Estava chegando bem perto do prédio e 

ela ficou preocupada e foi falar com seu namorado, Beto, que estava 
na hora de ir embora.  

Beto viu que a proximidade da tempestade estava incomodando a 

moça e lhe disse que ali eles estariam seguros, se começasse a 
chover eles iriam para o andar de baixo.  

Diante dos argumentos do namorado ela resolveu ficar. Beto e alguns 
dos seus colegas estavam secando um dos barris de chope que 

estavam à disposição na festa, e ela como toda mulher, começou a 
reclamar com ele que estava bebendo muito. Beto, sem a menor 

cerimônia, deu-lhe um beijo e entregou as chaves do carro em sua 
mão.  

As meninas tinham se reunido para conversar sobre a festa e sobre 

os rapazes disponíveis que ainda estavam por ali, dando mole. Celina 

disse que tinham dois partidões, olhou para Sirlene e falou que ela 
nem pensasse, pois estava mais do que bem acompanhada.  

Sirlene estava contente e a pedido das garotas começou a tirar 

algumas fotos da festa com o seu celular. Primeiro das meninas 



reunidas, outra dos rapazes tomando chope, já alegrinhos, uma do 
diretor Rocha e algumas outras. Paula pediu que encaminhasse as 

fotos para o email dela, Sirlene achou que era uma boa idéia, 
aproveitou e encaminhou para ela mesma também. 

Estava entretida com o envio das fotos e só depois que conseguiu 
voltou sua atenção para as colegas, quando algo muito estranho 

começou a acontecer. Reparou que uma de suas colegas, Paula, 
estava apontando para alguma coisa que passava entre os edifícios, 

voando à noite e todos riram muito da moça achando que ela estava 
de ―pilequinho‖. Sirlene de inicio também riu dela. Talvez por uma 

pequena implicância com a garota que sempre achou superficial, 
talvez por no fundo ter que admitir que ela era muito bonita, alta, 

esguia e ter consciência que todos os homens tinham uma queda por 
ela. 

Sirlene estava incomodada com alguma coisa, seu sexto sentido lhe 
dizia que realmente tinha algo errado, ela estava perto e viu que 

Paula tentou falar com o diretor da empresa que ela realmente tinha 
visto uma criatura estranha voando entre os edifícios do centro da 

cidade, mas ele a abraçou e falou alguma coisa no ouvido da moça e 
deu uma leve apalpada no traseira dela. Paula se virou e saiu 

caminhando com a cara amarrada, passou por Sirlene que a chamou 
e perguntou o que ela tinha visto e ela disse que tinha visto um bicho 

do tamanho de um ônibus com asas voando entre os edifícios e que 
ia embora dali. Nem teve tempo de fazer uma nova pergunta. 

De súbito um grito chamou a atenção de todos. Era um dos diretores, 
o Sr. Caldas, que estava meio deitado em uma das mesas e apontava 

para o alto. Todos ficaram congelados com a cena. Uma criatura 
enorme se materializava diante deles, como um fantasma, meio 

translúcido. Aos poucos ia se tornando mais nítido, mais real. Parecia 
transitar entre dois mundos, duas realidades. O ser acinzentado com 

uma boca enorme, com escamas grandes e negras que cobriam a 
maior parte de seu corpo, tinha as asas abertas, dois chifres grandes 

um pouco recurvados para os lados e uma cauda enorme e 
pontiaguda com um tipo de unha ou osso que ela ficava chicoteando 

para os lados. Era simplesmente impressionante. 

O que mais chamou a atenção de Sirlene foram os grandes olhos 

amarelos que pareciam chamá-la, como se tentasse hipnotizar as 
pessoas que o olhavam, algumas encantadas, outras estarrecidas. 

Abria a boca mostrando os dentes afiados e a língua pontiaguda e 
bifurcada como das cobras. A criatura apanhou o diretor Caldas com 

um das patas dianteiras e o abocanhou, partindo-o em dois pedaços 
e engolindo.  



Naquela altura todos começaram a gritar alucinadamente e cada um 
corria em uma direção diferente. Ela viu mais um dos colegas de 

trabalho ser devorado vivo enquanto corria estabanadamente e sem 
direção se chocando contra mesas, cadeiras e desabando ao chão.  

Quando ela conseguiu chegar perto da escadaria que dava acesso ao 
andar de baixo, viu que vinham mais algumas pessoas atrás. Correu 

para dentro quase que sem respirar. Ela percebia pelo tipo do grito 
quando eram apanhados pela criatura.  

O grupo conseguiu se esconder nas escadas que levavam ao andar de 

baixo e ela reparou que as lâmpadas acendiam e apagavam 
intermitentemente. O que era aquilo, perguntavam alguns, que tipo 

de monstro era aquele, questionavam outros. Celina estava sentada 

no chão trêmula em seu vestidinho laranja curtinho que gostava de 
usar, segurando as mãos de Paula que parecia em choque. Dragão, 

disse ela com voz exasperada, aquilo era um dragão. Sim, ao menos 
era o que parecia, viu muitos balançarem a cabeça positivamente. 

Mas como seria possível se esse tipo de criatura somente existia em 
lendas e filmes de fantasia? 

Começou a descer os degraus quando Beto disse olhando em seus 

olhos que ali estariam seguros e desceram lentamente a escadaria. 
Saíram no penúltimo andar onde a maior parte trabalhava, alguns já 

mais calmos, estavam ligando de seus celulares para a polícia e corpo 

de bombeiros para pedir ajuda, mas estranhamente os aparelhos não 
funcionavam, simplesmente não existia sinal. Beto pegou o telefone 

de sua mesa e foi a mesma coisa, não havia linha.  

Beto estava estranho, tremia e não conseguia segurar com firmeza as 
coisas nas mãos. Ficou olhando para Sirlene e Celina que estavam 

encostadas uma na outra de mãos dadas. Perguntou então para 
Celina como ela sabia que aquilo era um dragão, se não podia ser 

outra coisa, um alienígena ou outra coisa qualquer. 

Celina ficou quieta por alguns segundos e olhou para algumas 

pessoas que estavam perto e tinham escutado a pergunta do Beto, e 
começou a falar, mais para ela mesma, que sempre foi curiosa em 

relação a essas criaturas, não que acreditasse fielmente, mas que já 
tinha lido bastante sobre elas, inclusive que já tinham sido realizadas 

pesquisas sérias sobre a existência delas em alguma época no nosso 
mundo. Disse que essas criaturas eram afeitas à magia, muitas 

extremamente poderosas e que muitas delas haviam conseguido 
escapar daqui para outras dimensões e que cada criatura era 

diferente uma da outra.  

Naquele momento todos estavam em silêncio escutando suas 

palavras. Ela continuou. Essas criaturas, dizia ela, segundo as lendas 



da Europa existem desde o principio do mundo, desde os 
dinossauros. Aparecem nas escrituras judaicas e também em escritos 

gregos. No inicio eu também não dei muita atenção até que um dia 
simplesmente me lembrei da história de São Jorge e do dragão, da 

luta entre o herói e o mito. Essas criaturas têm o poder de dominar a 
mente das pessoas e muitas vezes fazer com que se esqueçam de tê-

las visto. Eu continuei estudando essas lendas e descobri que elas 

existiam também em países como a Índia, o Japão e principalmente 
na China que até hoje reverenciam essas criaturas. 

O grupo estava em silêncio quando Beto perguntou como era possível 

se defender de uma criatura como aquela, se nas lendas contavam 
como fazer. Celina então falou que nas lendas europeias geralmente 

os cavaleiros matavam os dragões com espadas, como foi o caso de 
São Jorge. 

De súbito eles ouviram um barulho no andar de cima, de móveis se 
arrastando e um urro grotesco. Imediatamente todos se agacharam 

ou sentaram no chão. 

Sirlene viu de relance quando a criatura atravessou as janelas de 
vidro e paredes do edifício. Não quebrou, apenas atravessou como se 

fosse um fantasma ou se estivesse em um momento especifico onde 
as realidades se confundem, e atacou de novo. As leis da física do 

nosso mundo pareciam não valer para o dragão que materializava 

apenas a parte do corpo que lhe interessava para poder caçar. 

Celina estava em pé quando ouviu o grito de Sirlene. Dessa vez não 
tentou correr, não teve vontade. Seu corpo parecia ter uma leveza 

fora do normal, virou-se e diante dela viu a criatura. Pensou nas 
perguntas que acabara de responder aos amigos, alguns de longa 

data e ficou apreciando a criatura enquanto ela urrava, esticando 
uma das patas e a levantado do chão em direção a bocarra.  Estava 

completamente dominada pelo monstro, nem mesmo gritou. 

Sirlene já havia se levantado e como todos os que estavam ali na sala 

de recepção de visitantes da empresa começou a correr, arrastada 
pelo namorado. Escutou um grito e olhou para traz a tempo de 

reconhecer na boca da criatura o vestido laranja de sua amiga Celina 
que foi devorada viva pela criatura. 

O pânico tomou conta de todos e começaram a correr 

desordenadamente em direção a um elevador que tinha as portas 

abertas e para a escada de incêndio. Sirlene foi para a segunda opção 
depois que Beto a puxou pelo braço e a empurrou escada abaixo. Eles 

eram os últimos de uma pequena fila de pessoas que tentavam 
sobreviver passando correndo entre ambientes iluminados e a 

escuridão total.  



Beto estava suando muito naquele instante em que descia correndo a 
escada. Um grupo de cinco ou seis pessoas haviam saído da 

escadaria no andar de cima e ele ficou tentado a fazer o mesmo, mas 
Sirlene corria escada abaixo em uma desabalada impressionante. 

Pensava nela a todo o momento. Achou engraçado porque 
normalmente não era assim. Tudo bem que ele gostava da menina, 

mas ali sua primeira preocupação era com ela. Ela tinha que 

sobreviver, ele não sabia bem o porquê, mas tinha. Amor pensou. Só 
pode ser o amor. 

A última vez que Sirlene viu o namorado foi apenas de relance. 

Sentiu suas mãos tentando se segurar em algo, seus cabelos, quando 
o monstro apareceu do nada atrás deles e o abocanhou, 

desaparecendo na escuridão. A única coisa que passava em sua 
mente era correr, continuar correndo para salvar a própria vida.  

Ela já tinha visto que alguns colegas seus haviam saído em algum 
andar acima, chegou a uma porta vermelha de ferro e a abriu, 

respirava com dificuldade e todo o seu corpo tremia de pavor. Estava 
suada e suja, mas principalmente apavorada. Entrou por um grupo 

de salas e se escondeu em um armário de mesa e lá ficou por muito 
tempo. 

O esconderijo era pequeno e fedia a mofo, apertado e ainda por cima 

tinha papeis espalhados e ela tinha se espremido para caber sentada 

e com as pernas um pouco encolhidas. Começou a pensar em sair 
depois de muito tempo, parecia que tinha se passado uma 

eternidade, mas ainda estava apavorada. Será que os outros tinham 
conseguido fugir? Será que tinha ainda alguém vivo? Tinha que sair 

dali.  

Munida de toda a coragem Sirlene abriu uma parte da porta do 
armário e ficou esperando alguns segundos, escutando. Silêncio. Ela 

se esgueirou pela saleta e foi engatinhando em direção a porta de 
emergência, a tremedeira tinha voltado. Abriu a porta da saída de 

emergência e desceu as escadas até o subsolo onde ficavam os dois 

andares da garagem. Lembrava-se que Beto tinha lhe dado as chaves 
do carro para que ela dirigisse, pois ele já tinha tomado uma meia 

dúzia de chopes. A lembrança do namorado a entristeceu e ela 
começou a chorar, mas o medo fez com que permanecesse alerta. 

Era sua oportunidade. Conseguiu encontrar o carro do namorado, 

abriu, entrou e ligou. Acendeu as luzes e foi na direção da saída. O 
sensor de presença da porta da garagem foi acionado e elas 

ruidosamente se abriram. Saiu acelerando, mas se apavorou quando 
achou ter visto uma sombra passando mais alto, pelo teto do carro. 

Não conseguiu identificar, e em seu desespero tinha certeza que era 

a criatura. Virou a direita na próxima avenida e olhou no retrovisor, 



algo escuro passou muito rápido pelo espelho, era ele. Ainda olhava 
no retrovisor quando acelerou o carro e uma luz forte incidiu direto 

em seus olhos, pisou o mais fundo que pode no pedal do freio e não 
viu mais nada.  

Málagon, o cinzento, estava satisfeito, tinha comido o suficiente e 
estava decidido a ir embora. Avistou a passagem iluminada no 

interior da nuvem escura e se dirigiu para lá. Apesar dele nunca antes 
ter vindo para este mundo já tinha ouvido seus irmãos comentarem 

que às vezes surgia um fenômeno natural que interligava as 
realidades e que alguns deles haviam cruzado essa passagem e que 

também muitos nunca mais voltaram, foram mortos ali.  

Sirlene acordou na manhã de domingo com a mãe ao seu lado, 

estava em um quarto de hospital na cidade. Dona Sara estava muito 
preocupada com a filha que passou praticamente dois dias 

desacordada e, segundo os médicos, ainda inspirava cuidados. A 
polícia esteve no quarto depois que ela acordou e queria saber o que 

tinha acontecido, o porquê ela tinha batido o carro e principalmente 
de quem era o carro. Normalmente uma batida de carros não tinha a 

importância devida para que a polícia enviasse um investigador, mas 
tinham também os desaparecimentos. As famílias de nove pessoas 

haviam acionado a policia nas ultimas quarenta e oito horas para 
denunciar os desaparecimentos, e o delegado titular havia 

determinado uma investigação, pois sete delas trabalhavam na 
mesma empresa, no mesmo prédio, ficando obvio que tinha alguma 

coisa muito errada. 

Sirlene contou a história toda ao investigador Silveira na presença do 

médico que a estava atendendo. Ele foi muito educado ao não rir dela 
abertamente. O médico disse que provavelmente tudo o que ela 

acreditava ser verdade não havia passado de um sonho que teve 
enquanto estava desacordada.  

O investigador Silveira avisou a ela que iria até o trabalho no dia 

seguinte para conversar com as pessoas e saber dos 

desaparecimentos e de quem era o carro, já que a mãe dela disse 
que a moça não tinha namorado há algum tempo. 

Sirlene saiu do hospital na manhã seguinte e foi para casa, ainda 

estava muito confusa e também zangada com sua mãe, onde já se 
viu dizer que Beto nunca existiu. Logo ela que gostava do rapaz e que 

uma vez tinha dito que até que enfim ela arrumara um namorado que 
prestava. Tinha que tirar tudo a limpo. Telefonou para o investigador 

Silveira que disse que gostaria de encontrá-la no dia seguinte, no 
final daquela tarde na Bis Marketing para que ela pudesse participar 

de uma acareação dos empregados, visto que alguns disseram nas 



conversas com os policiais que algumas daquela pessoas não 
existiam ou não trabalhavam lá. 

Sirlene encontrou com o inspetor Silveira na entrada do edifício, 
olhou para o céu e estremeceu. Estava escurecendo rápido e mesmo 

sendo final do outono o vento estava quente, fazendo com que as 
pessoas na rua tivessem uma sensação de desconforto apesar da 

previsão do tempo avisar que poderia chover aquela noite. Ainda no 
hall dos elevadores Silveira confidenciou a ela que ele achava muito 

estranho a maior parte dos empregados não se lembrarem dos 
colegas e pior ainda de um dos diretores. Ela parou antes de entrar 

no elevador e lembrou-se que Celina havia dito que essas criaturas 
conseguiam hipnotizar os seres humanos e por muitas vezes faziam 

com que não conseguissem se lembrar desses encontros e contou 
esse fato ao investigador, apesar de ficar com medo que ele a 

considerasse maluca. Silveira ficou em silêncio enquanto o elevador 
subia até o décimo oitavo andar. Quando saíram disse a ela que 

naquela investigação já não duvidava de mais nada. 

Ela ficou surpresa ao encontrar os amigos, todos os que alcançaram o 

elevador haviam sobrevivido, assim como os que tinham saído antes 
da tragédia no final da noite. O diretor, a pedido do investigador, 

disponibilizou a sala de conferências para a acareação. Silveira se 
apresentou e informou que a reunião seria rápida e para tirar 

algumas dúvidas e pontos obscuros das entrevistas. Primeiro 
perguntou sobre a festa. Para sua surpresa alguns disseram que 

nunca tinha acontecido. A confusão começou quando alguns que 
tinham saído antes da ameaça de chuva confirmaram que a festa 

existiu, o que acabou se transformando em discussão. Silveira então 

falou no segundo ponto que queria esclarecer que era a criatura que 
Sirlene tinha visto, o dragão que havia devorado sete deles.  

Primeiro houve um silêncio constrangedor e depois todos riram 

bastante. Dragão, diziam uns. Quem o bichinho devorou, perguntou 
repentinamente o diretor Rocha, quase chorando de rir. O ambiente 

que até então estava tenso se descontraiu com as brincadeiras que 
aconteciam. Todos riam e alguns até fizeram comentários jocosos. 

Alguns começaram a pegar suas malas e bolsas e outros a se 
encaminhar para a saída da porta da sala de conferencias quando 

uma voz mais alta calou a todos, como se fosse um banho de água 

fria. 

O sr. Caldas, seu vice diretor ele está na empresa desde a criação, o 
senhor mesmo sempre diz isto em nossas reuniões. Também meu 

namorado, o Beto, um dos publicitários da equipe, disse Sirlene, 
olhando friamente para Rocha. 



Todos ficaram em silêncio. Começaram alguns murmúrios. 
Estranhamente somente aqueles que não foram à festa ou saíram 

mais cedo se lembravam do Beto, embora a maioria se lembrasse do 
Sr. Caldas. Alguns disseram que o homem havia falecido a alguns 

anos, outros disseram que não, que ele havia se aposentado, menos 
Rocha que era amigo íntimo dele. Ele olhava as pessoas da sala de 

reunião com cara de assustado, levantou ambas as mãos pedindo 

silencio, olhou para Silveira e disse que não sabia por que o Caldas 
não tinha ido naquele dia. O silêncio foi geral.  

Sirlene perguntou de novo se mais alguém além dela que tinha ido à 

festa se lembrava do seu namorado. Ela estava desolada, ninguém. 
Paula estava sentada no sofá, no canto da sala de conferencias, se 

levantou e perguntou para ela se o Beto não era um moreno alto que 
tinha trabalhado com Caldas há uns dois anos atrás e que tinha saído 

para ir trabalhar em outra empresa.  

Sirlene balançou a cabeça negativamente e falou que ele nunca saiu 

da empresa desde que veio trabalhar. Foi o principal assessor do sr. 
Caldas, como eles podem não se lembrar dele. Ela estava realmente 

chateada com a situação.  

Esperem um pouco, disse ela, tem uma pessoa que todos vocês 
gostavam, ela fazia todos sorrirem todos os dias. Vocês devem se 

lembrar da Celina, que trabalhava na gerencia de marketing, ela que 

me trouxe para trabalhar na Bis. 

Dela a maioria se lembrou, principalmente Rocha que tinha tido um 
relacionamento com ela tempos atrás. Ele não estava mais rindo, 

ninguém estava. Sirlene pegou um dos computadores e ligou o 
projetor multimídia, entrou em seu email e começou a procurar a 

mensagem que havia enviado para Paula e para ela mesma. Achou as 
fotos e começou a exibir na tela de projeção. As imagens não eram 

de uma qualidade muito boa, pois era noite e a iluminação fraca. A 
primeira foto era das moças. Ali estavam Paula, Celina e as outras 

moças. A segunda foto era dos rapazes tomando chope. Nesse hora 

ela se levantou e mostrou o Beto e alguns começaram a se lembrar. 
A terceira foto era de um casal que nenhum deles lembrava, exceto 

Rocha que disse serem o diretor da empresa do grupo e sua esposa. 
Ambos haviam sido dados também como desaparecidos. Sirlene se 

lembrava de tê-los visto pouco antes de entrar na escadaria. A quarta 
foto trazia o Sr. Rocha com um copo de whisky na mão, encostado na 

proteção de vidro de segurança. O que chamou mais atenção foi que 
atrás dele havia uma imagem desfocada, parecendo uma figura ao 

fundo, como se fosse um animal voando entre prédios vizinhos.  

Todos olhavam a foto quando trovões e relâmpagos iluminaram as 

janelas da sala de conferência, os ventos fortes fazendo estremecer 



os vidros. Sirlene começou a tremer e se agarrou no investigador 
Silveira quando as luzes do edifício Império III começaram a apagar e 

acender, apagar e acender, apagar e acender...  

Málagon, o dragão cinzento dos ventos, voltou. 

  



Eleuza 

Eleuza tinha uma rotina bastante agradável, pelo menos para 

ela. Todos os dias, depois de acordar e fazer sua higiene pessoal, 
metodicamente arrumava sua bolsa, escolhia cuidadosamente a 

roupa que usaria naquele dia e saía de sua casa.  Este pequeno ritual 
consumia geralmente suas duas primeiras horas da manhã. 

Caminhava pela rua, no bairro do Apego, até o ponto de ônibus 

que pegava todos os dias para a repartição na prefeitura da cidade, 
onde trabalhava. O trajeto tranquilo, quase sem congestionamento, 

para ela era uma benção. Morava com sua cunhada desde o 
falecimento do irmão. Morar com ela lhe deixava feliz, pois se 

conheciam desde meninas. Tinha também uma irmã, mas morava em 

outro Estado e a grande distância permitia apenas visitas ocasionais a 
cada dois anos, além do mais o cunhado e ela nunca se deram muito 

bem. 

 Tinha completado 52 anos no mês anterior e a aposentadoria 
chegaria em breve, não mais do que um ano e meio lhe dissera uma 

amiga antiga que trabalhava no setor de pessoal. O serviço da 
repartição era fácil, também depois de vinte e oito anos no mesmo 

serviço, não podia reclamar de muitas coisas. Se não fosse pelo tal de 
computador, que havia sido inserido no setor e largamente utilizado 

pelas colegas mais jovens, ninguém conseguiria resultados melhores, 

mas tudo ia bem. Das colegas, ela sabia que não tinha nada a temer. 
Marilia, Lucia e Helga eram muito mais jovens e a Chefe, Dona Mara, 

era advogada e a responsável pela seção. 

 Mas nem tudo corria bem para Eleuza. Ela tinha dezenas de 
pequenas inimigas dentro do seu setor de trabalho. No princípio, 

quando as pequenas baratas francesas chegaram, era fácil se livrar 
delas. Alguns pisões ou umas batidas com folhas de papel enroladas 

resolviam. Depois de alguns anos nem mais os dias de insetização 
resolviam a praga em que se transformaram os pequenos insetos. 

Passava os dias em uma luta inglória com os pequenos seres, não 

que fossem perigosos, pois tais criaturas não vivem em esgotos como 
suas primas maiores, vivem em ambientes fechados, empoeirados e 

―sujos‖, com excesso de papéis, sobrevivendo de migalhas e restos 
de comidas que as pessoas sempre deixam. A raiva não era 

recíproca, pois nunca nem uma das pequenas criaturas tinha tomado 
iniciativa de atacá-la, nem mesmo à qualquer das colegas ou até 

mesmo à chefe, que de quando em vez pegava no ―pé de todas as 
meninas‖. Não pensava muito nelas, mas o medo de levar alguma 

delas na bolsa para casa lhe assolara o coração mais de uma vez, 
para dizer a verdade, a preocupação era constante, mesmo sem se 

dar conta do fato. 



 Meses haviam se passado desde a declarada guerra aos 
pequenos insetos, e ela já havia ganho diversas batalhas, então 

numa tarde ensolarada de sexta-feira, sentiu-se mal. Foi uma forte 
dor de cabeça e Eleuza resolveu ir para casa, descansar para uma 

próxima semana de trabalhos. Mas nada ocorreu como planejara. 
Então pediu à sua cunhada que a acompanhasse ao médico na manhã 

de sábado. Quando chegaram ao hospital, a dor já praticamente 

havia passado. Entretanto, durante a consulta com a médica ela 
olhou profundamente para a cunhada e como se não acreditasse, 

desfaleceu. 

 Acordou em um lugar muito claro, com pessoas estranhas ao 
seu redor. Perguntou pela cunhada, que estava com ela na consulta, 

pela médica, mas  todos desviavam-se das perguntas. Mais tarde ela 
foi levada para descansar em um lindo jardim que se perdia de vista, 

onde haviam inúmeras árvores frutíferas. Dezenas ou até mesmo 
centenas de pessoas passavam diante de seus olhos, vestiam roupas 

coloridas e exibiam em sua grande maioria um sorriso contagioso nos 

rostos alegres, não importando idade, sexo ou cor. Apesar de claro, o 
dia não estava calor nem frio e não sentia fome. Mesmo assim, 

comeu um cacho de uvas em uma parreira próxima e o sabor era 
melhor do que qualquer coisa que já experimentara na sua vida.  

Outro fato chamou sua atenção. Os edifícios que tinha visto, 

apesar de serem numericamente poucos, eram gigantescos, tanto em 
tamanho como em largura, belos, com um design maravilhoso. 

Alguns faziam leves curvas em direção ao céu enquanto outros eram 
como grandes quadriláteros coloridos. Entre eles existia apenas o 

grande jardim com seus caminhos de pedra unindo os gigantescos 

edifícios. Nos jardins, entre as pessoas, havia pequenos animas e 
pássaros, coexistindo harmoniosamente. 

 Pareceu-lhe que caminhou durante dias. Estava encantada com 

o lugar e repentinamente percebeu que não queria mais saber sobre 
seus parentes e amigos e nem mesmo do trabalho que tanto gostava. 

Falou com diversas pessoas neste período e todas se sentiam como 
ela, leves e felizes. 

          Depois de algum tempo um jovem vestido com um terno 
verde bem claro, cor estranha para um terno, pensou ela, veio 

chamá-la para uma conversa no prédio principal, com alguns dos 
responsáveis. Era um prédio pequeno e baixo, com três andares, mas 

certamente o mais movimentado. Encaminhou-se com o seu 
acompanhante para uma sala grande onde dezenas de pessoas 

aguardavam um chamado para entrevista. Algumas estavam sisudas 
e em seu olhar havia raiva, em outras apenas desilusão, mas todas 

estavam acompanhadas por alguém que parecia ser o seu 
responsável.  



Repentinamente viu uma jovem mulher que pareceu conhecida 
e seus olhos por um momento se cruzaram e então, quando ela 

resolveu levantar e ir falar com a moça, uma criança que estava com 
ela levou-a para uma das salas reservadas. Quando a viu sair 

novamente, seu sorriso era enorme e pareceu-lhe que dela emanava 
uma luz brilhante. De outra sala saiu outra mulher, mas estava em 

silêncio, via-se em seus olhos culpa e arrependimento. Ela passou, 

caminhando acompanhada por um homem muito idoso, e saiu de sua 
visão. 

 Eleuza ficou naquela sala, angustiada, esperando ser chamada, 

enquanto observava diversas pessoas entrando e saindo das 
inúmeras salas, algumas contentes, outras tristes e até mesmo duas 

ou três que foram conduzidas para fora ameaçando, mal dizendo os 
outros, e dizendo em voz alta que não se lamentavam do que haviam 

feito. 

 Neste momento tudo se tornara claro para ela, soube o porquê 

estava ali e o que acontecera e então seu acompanhante levou-a a 
numa sala pequena onde havia cinco cadeiras, dispostas em um 

círculo. Sentou-se à esquerda do jovem de terno verde. À sua direita 
estava uma senhora muito idosa de vestido branco, à sua frente 

sentava-se uma moça negra jovem, com cabelos cobertos por um 
lenço colorido da cor de seu lindo vestido. A última cadeira estava 

vaga e todos estavam em silêncio. 

Quando ela tentou falar com o jovem do terno verde, ele pediu 

carinhosamente que ela tivesse paciência, pois o juiz estava 
chegando e que quatro perguntas lhe seriam feitas. Disse-lhe que as 

respondesse com seus sentimentos e que mentir, responder com 
meias verdades ou silenciar sobre qualquer delas não adiantaria, pois 

o juiz tinha o conhecimento da verdade.  

Então entrou na sala um lindo menino, aparentando uns quatro 
ou cinco anos de idade, tinha os cabelos escuros e os olhos 

característicos dos orientais. Que lindo menino, pensou ela, e viu 

então que os outros sorriam para ele e um sentimento de respeito 
profundo tomou-lhe conta, ao perceber que ele era o juiz daquela 

sala. O menino lhe sorriu e disse para ela que cada um faria uma 
pergunta. 

A primeira foi feita pelo jovem de terno verde, era simples e 

direta e ela respondeu com grande satisfação, pois se tratava da 
crença que professava. 

A segunda foi feita pela senhora idosa, versava sobre família, 
fraternidade e o convívio que teve por longos anos com sua mãe e 

seu pai. Foi uma resposta repleta de paixão, pois sempre amara seus 



pais e quando de seus falecimentos, uma tristeza enorme apossou-se 
dela. Falou dos irmãos, cunhada, sobrinhos e sobrinhas e até mesmo 

do marido da irmã.  

A terceira pergunta foi feita pela jovem dos cabelos cobertos 

pelo lenço colorido, tratava-se dos amores que tinha tido e os 
motivos de sua desistência de uma vida conjugal e filhos. Estava 

pensando na dificuldade dos questionamentos e esta pergunta era 
muito difícil de responder, mas mesmo assim ela começou com 

calma, expondo seus medos, angústias e na falta de confiança em si 
mesma. Refletiu sobre os dois homens que amara verdadeiramente, 

na falta de amizade que o primeiro demonstrou e no desmerecimento 
de confiança por parte do segundo.  

Até aquele momento conseguira responder as questões, mas a 
dificuldade da quarta pergunta a deixou zonza. O jovem do terno 

verde levantou-se e lhe trouxe um copo com água, que ela bebeu 
lentamente, saboreando até o final.   

A última pergunta foi feita pelo menino, a mais simples de 

todas, a mais direta, a de mais fácil compreensão e, apesar de tudo, 
a mais difícil de responder. Como você sabe, disse ele, todos os seres 

viventes são criaturas do Senhor, ao que ela respondeu com um 
aceno afirmativo de cabeça. Então, continuou a criança,  - Porque 

você matou todas aquelas baratinhas indefesas?  

Seus olhos corriam entre todos que estavam naquele círculo. 

Tentava responder, mas não conseguia uma resposta verdadeira. Sua 
angústia aumentou, pois não conseguia pronunciar ou articular uma 

palavra em resposta. Começou a chorar desesperadamente e então, 
após se acalmar, olhou ao redor e desmaiou. 

 Acordou com um gosto horrível na boca. Seus olhos estavam 
clareando e ela pode ver sua cunhada sentada a seu lado. A mulher 

se levantou e foi até a porta. Ainda estava zonza, quando sua médica 
chegou e lhe disse que após o desmaio foi mantida desacordada, até 

que exames minuciosos fossem realizados. - Constatamos que um 
pequeno coágulo se formou no cérebro, mas com o devido 

tratamento se dissolverá e ficará bem, disse-lhe a médica.  

  No outro dia foi para casa com a cunhada. Ainda tinha mais 
dois dias de licença para descansar e aproveitou para pensar naquele 

estranho sonho, passando horas e horas refletindo nas perguntas, 

principalmente na última. 

 Sabia que ia voltar ao trabalho, mas de sua mente não 
conseguia apagar a imagem daquela criança e da expressão ao 



mesmo tempo triste e curiosa ao formular a pergunta. Aquela 
lembrança a acompanharia até o final de seus dias. 

  



Pesadelo 

1. 

Carlos corria aos trotes pela avenida praticamente vazia. Era 

madrugada e a apenas alguns minutos ele entrou em uma casa 
noturna para se divertir. Infelizmente as coisas não saíram como 

ele queria e agora um homem estava morto lá dentro e ele, o 
responsável pela morte, corria pelas ruas da cidade. Atravessou a 

avenida, e correu na direção de uma motocicleta de 250 
cilindradas que estava parada em um local entre duas paredes 

onde a luz do poste não iluminava. Montou nela, ligou e foi o mais 
rápido possível na direção do centro da cidade. Enquanto pilotava 

sua ―possante‖ ainda conseguia escutar as sirenes da policia indo 

para a casa noturna. Chegou na entrada do edifício onde morava. 
Ninguém o viu. Eram quatro horas da manhã, mais ou menos. 

Subiu os dois andares de escada e foi para o seu apartamento.  

- Escapei dessa – disse ele. – E, ileso, riu para sua imagem no 
espelho do quarto. 

Tirou a roupa e deitou nu. Esticou o braço, apertou o interruptor e 
apagou a luz do quarto. Tudo ficou escuro e ele rememorou os 

acontecimentos da noite. Tudo corria bem, até quando um  
homem passou e derrubou o seu whisky e ainda riu. 

- Otário, disse o homem, antes de continuar andando. 

O que aconteceu em seguida foi como um sonho. Carlos quebrou a 
garrafa na cabeça do cara. Em seguida agrediu o segurança da 

boate que tentou segurá-lo. Deu no que deu. 

Relaxou e de repente estava novamente na rua, mas dessa vez, 
apenas caminhava em um parque, ao entardecer. Tinha a 

sensação que conhecia o lugar. Estava frio, uma garoa fina e 
gelada batia no seu rosto e as árvores tinham um tom de cor 

estranha. Seu colorido parecia acinzentado.  

No início a pequena estrada estava asfaltada, mas na medida em 

que caminhava ela gradualmente mesclava asfalto com chão 
batido, e então era apenas uma trilha larga com  grama nas 

laterais. A estrada ia pouco a pouco desaparecendo dentro de um 
parque. De repente ele se viu em plena noite, apenas uma fraca 

luz vinda da lua cheia. Sentiu um arrepio que correu pela sua 
espinha até o último fio de cabelo de sua cabeça e ouviu um 

resmungo vindo da frente, onde a trilha fazia uma curva, com três 
árvores muito próximas. Estava curioso, mas com muito medo. Já 

começava a suar frio e queria voltar pela trilha, mas alguma coisa 



fazia com que ele fosse em frente. Então, após a curva na trilha, 
ele viu uma criatura medonha.  

Carlos foi até uma das árvores que agora lhe parecia estar morta, 
pois estava sem folhas e tinha uma série de buracos. Observou a 

criatura. Ela era magra e parecia estar nua e resmungava coisa e 
ia alguns passos à frente e voltava. Parecia tremer de frio ou de 

raiva. A criatura apanhou um galho fino e batia em alguma coisa 
que estava no chão. Gritava, dava pulinhos, cuspia e urrava. A 

coisa abaixou e tentou levantar o objeto, mas parecia ser muito 
pesado para ela. Arrastou o que parecia ser um tapete enrolado 

até uma pedra grande e o apoiou nela. 

Nessa altura Carlos sentia uma onda de tremores passar pelo seu 

corpo, que faziam com que não parasse de tremer. Seus dentes 
batiam e o pavor já havia tomado conta dele. Então, o que parecia 

ruim ficou pior. A criaturinha começou a cheirar o ar como se 
pudesse sentir o cheiro do seu medo e olhou em sua direção. O 

coração de Carlos disparou e batia tão alto que ele podia ouvir. 
Então, deu dois passos para trás e a coisa o viu. 

A criatura deu um passo, dois, três em sua direção e olhou dentro 

de seus olhos. Deu um sorriso banguela e acenou para que Carlos 
fosse para perto dele. Carlos percebeu que a coisa cantarolava 

algo que ele quase não conseguia escutar e continuou acenando 

para ele. Sentia que suas pernas não obedeciam à sua vontade e 
viu que caminhava na direção da criatura. Começou a gritar a 

plenos pulmões. Acordou com seus próprios gritos. 

Estava banhado de suor. Acendeu a luz, levantou correndo e foi 
até a janela e a abriu. O dia estava claro. Virou-se para dentro e 

tentou chegar até o banheiro, mas não conseguiu evitar e vomitou 
de horror em um canto do quarto. 

2. 

Carlos tomou um banho rápido, quente, muito quente, a pele 
chegou a ficar vermelha. Abriu a janela da sala, queria deixar o 

apartamento o mais claro possível. Colocou uma roupa e saiu de 
casa. Parou, respirou o ar da manhã e optou por se esquecer do 

―pesadelo maluco‖. Olhou a moto, deu um sorriso que sua mãe 
diria ser ―um sorriso maroto‖, caminhou até o ponto de ônibus e 

esperou alguns minutos. Entrou na condução  e foi para o 

trabalho.  

Estava perto do local onde deveria saltar quando viu uma 
discussão de um motorista de táxi e um motoboy. Imediatamente 



se lembrou de uns meses passados, quando aquilo aconteceu com 
ele. 

- Dá uma porrada nesse fdp, meu irmão – gritou para o motoboy. 

Continuou lembrando que ele apanhara uma pedra que estava 
solta na rua e jogara no motorista do carro com quem brigava 

verbalmente. O homem caiu e ele ficou chutando até que este 
perdesse os sentidos. Como era noite em um lugar de pouco 

movimento, subiu na ―máquina e se mandou‖. Nesse momento ele 
ria sozinho. Desceu no outro ponto. 

Trabalhou a manhã inteira. Almoçou na companhia da noiva, Beth. 
Foram para uma pequena praça perto do prédio onde trabalhava, 

como faziam sempre que possível. Sentaram-se em um banco na 
sombra de uma enorme sete copas. Como havia dormido muito 

pouco ele falou para Beth que ia cochilar um pouco no colo dela. 
Ela sorriu, se ajeitou melhor e o acariciou. 

Chegou a sonhar. Estava em uma sala antiga, grande, com duas 

portas e uma janela. Os móveis eram antigos, mas belos e limpos. 

Em uma das paredes havia um sofá claro e duas cadeiras de 
espaldar reto com descanso para os braços em cada um de seus 

lados. À frente, em uma mesa de madeira pequena e alta, havia 
um bule de porcelana e algumas xícaras, belíssimas, brancas com 

detalhes pintados de um azul turquesa que realmente chamavam 
a atenção. As xícaras estavam com chá, muito cheiroso, 

fumegante. Uma das portas estava aberta e ele escutava pessoas 
conversando, duas vozes masculinas e uma feminina. Caminhou 

até a porta e viu Beth, em um vestido longo, antigo, de época, 
azul claro com detalhes que pareciam ser flores brancas, 

pequenas. Ela usava um chapéu bem feminino e quando o viu ela 
se virou e sorriu, estendendo-lhe a mão esquerda.  

Sua presença enchia aquele ambiente, que apesar da pouca 
iluminação, apenas três fachos de luzes que emanavam de 

lampiões, era uma visão belíssima. Ela deu um passo para a 
esquerda e então ele viu...  

A criatura, a mesma que ele tinha visto no parque, o olhava com 

olhos maliciosos e um sorriso maldoso. Estendeu uma das mãos 
na sua direção e começou a cruzar a sala na sua direção. Carlos 

estava apavorado, olhou para Beth, mas ela apenas sorria para 

ele, que deu um grito.  

Beth o estava chacoalhando, olhando assustada para ele. –Acorda 
homem – disse ela. 



- Levanta! Tá gritando por quê? Tá tendo pesadelo de dia? 

Nesse momento Carlos já estava se refazendo. Olhou para Beth e 

sorriu. 

Ela sorriu e o abraçou e deu-lhe um beijo nos lábios.  

- Vamos voltar para o trabalho, meu amor. Falou a mulher. 

3. 

Carlos trabalhou a tarde toda. Não achava mais graça dos sonhos. 

Estava sério, mas não conseguia se concentrar em seus afazeres. 
Sono... nem pensar. Tomou uns seis copinhos de café. No final do 

expediente olhou o jornal e viu que o homem que ele havia 
agredido morrera e que a polícia buscava por testemunhas que 

tivessem visto o culpado, mas sem muitas esperanças. Como da 

vez em que havia agredido o motorista do carro. O homem ficara 
em coma e depois morrera. Carlos nunca sentiu remorsos. Ficou 

com medo de ser preso, mas não tinha testemunhas, ou pelo 
menos ninguém apareceu.  

Nem foi para casa. Marcou com Beth e um casal de amigos no 

boliche do shopping às oito da noite e foi para lá direto. Aos 
poucos se tranquilizou. Deu uma volta, entrou em algumas lojas, 

experimentou uma camisa, mas não comprou. Entrou em uma 
lanchonete e pediu um sanduiche de carne assada. Pediu também 

uma cerveja. Ficou olhando o vai e vem das pessoas enquanto 

comia. 

Beth foi a primeira a chegar. Ela tinha os cabelos úmidos e vestia 
uma calça e blusa leves, afinal estavam no verão. Conversaram 

até a chegada do casal de amigos e depois ficaram jogando 
algumas partidas de boliche. Ganhou fácil, pois nenhum dos três 

jogava nada, mas estavam ali apenas para se divertir. Mas ele 
não. Era competitivo e a noiva sabia que se não ganhasse ele 

ficava logo nervoso e se descontrolava.  

Pelas onze da noite, quando as lojas já estavam fechadas ou 

fechando, foram embora. Despediram-se do outro casal e 
entraram no carro da Beth. Moravam relativamente perto, umas 

seis quadras de distância. Dava para ir a pé se precisasse. Ela 
encostou carro a uns trinta metros da entrada do edifício onde 

Carlos morava e começaram a se beijar. Ele pediu para ela subir e 
passar a noite com ele. Ela relutou, disse que não tinha falado com 

os pais que passaria a noite fora, mas Carlos insistiu. Não seria a 
primeira vez que dormiam juntos. 



- Preciso de você, meu amor – falou para ela. 

Saíram do carro, ela pegou o telefone celular na bolsa, separou-se 

dele uns cinco ou seis passos e avisou aos pais. Ele ficou 
observando. Estava tenso. 

Subiram para o apartamento dele. Conversaram brevemente. A 

moça queria se casar. Fizeram amor por duas vezes, 
demoradamente. Dormiram nus. Ele gostava daquela mulher, 

pensou depois. De verdade. 
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Carlos estava novamente na casa antiga. Caminhou até uma sala 

que tinha como móvel apenas um aparador com pequenos 
enfeites. Era a mesma sala onde havia visto a noiva em um 

vestido antigo, mas ela não estava lá. Não tinha ninguém. Estava 
só. Um corredor escuro dava para outro ambiente onde havia uma 

escada velha de madeira que levava a um segundo andar. Naquele 
momento o que ele via lá em cima era apenas a escuridão. Voltou 

rápido para a sala com a janela para visualizar o que acontecia lá 

fora. Ao se aproximar, abriu as cortinas de renda brancas e viu 
que a janela estava apenas encostada. Abriu-a rapidamente e 

percebeu a presença de alguns homens do lado de fora. Junto a 
eles estavam agora três criaturas bestiais, bem visíveis à luz do 

luar. Tinham uma pele de tonalidade azul acinzentada, orelhas 
pontudas, braços longos e finos, que acabavam em  dedos 

pontiagudos com unhas em forma de garras. 

Imediatamente escondeu-se na parede, ao lado da janela, 
tremendo de medo de ser visto pelas criaturas. De repente a 

janela foi fechada violentamente do lado de fora para dentro, 

fazendo um barulho alto que o apavorou. Estava paralisado. Para 
piorar percebeu que a velha fechadura estava se movendo e a 

porta se entreabria com um barulho seco feito pelas dobradiças 
antigas e sem lubrificação. 

Acordou assustado. Beth estava sentada na cama ao seu lado, 

completamente sonada. Havia um barulho muito alto de música 
vindo de algum lugar. Ele se levantou. O cabelo molhado de suor, 

o coração batendo forte e rápido. O ódio já tinha tomado conta. 
Abriu a janela e começou a gritar, reclamando da música alta. 

Voltou para dentro, foi até a pequena cozinha onde ficava o 

interfone e ligou para o zelador da noite para reclamar, mas o 
homem não atendeu. 

Estava transtornado, com medo e com raiva ao mesmo tempo. Foi 

até a porta, abriu e foi ao apartamento do vizinho e começou a 



esmurrar e chutar a porta. Gritou diversas vezes para que 
parassem a música e que ele chamaria a polícia. 

Carlos olhou para a porta do seu apartamento e viu que Beth 
estava em pé enrolada no lençol, olhando para ele. Seu olhar 

estava estranho, quase que sorridente. Entrou no apartamento 
batendo a porta e foi até o quarto. A  música estava então muito 

mais alta, quase ensurdecedora. Pegou uma cadeira e jogou 
violentamente contra a parede, espatifando-a. Foi até o quarto e 

começou a gritar para fora para parar a musica. Era impossível 
que ninguém ainda houvesse reclamado. Sentiu as mãos de Beth 

puxando-o para dentro do quarto, mas estava completamente 
descompensado e deu um soco na mulher, atirando-a de costas na 

cama. Pulou em cima dela e continuou batendo uma, duas vezes. 
O pé dela estava em sua barriga e de repente ela o jogou contra a 

parede. Ele não acreditou. Voou quase dois metros, da cama até a 
parede. Tentou se levantar, mas ela lhe deu um chute na cabeça 

que o deixou tonto.  

Ele a olhou com ódio, queria matá-la. Levantou-se e foi em sua 

direção. Então ele percebeu que ela estava diferente. Não tinha 
cabelos, estava magra e seus braços eram finos, magros e suas 

mãos na verdade eram garras. Beth era uma das criaturas. Fora 
usado, ludibriado pela criatura infernal. Ele pulou na direção 

daquela coisa, mas ela o agarrou no ar como se fosse um 
brinquedo, um boneco de pano, e o jogou novamente contra a 

parede, fazendo um barulho frouxo.   

A música já não estava lá. Apenas um silêncio profundo, onde até 

o revoar dos pássaros noturnos eram ouvidos. Ela cantarola 
estranhamente, ainda enrolada no lençol, olhando para ele e 

colocando para fora uma língua vermelha escura, fina e bifurcada 
como a língua das cobras. 

- Vou levar você agora – disse ela. Sua voz já não era macia e 

encantadora como sempre fora. Uma música para os ouvidos de 

Carlos. Agora era como saída de uma tumba, grave e fina, 
estridente e horrível. Doía em seus ouvidos. 

- Vou te dar o horror e o sofrimento eternos. Vou te dar o inferno! 

– Disse a coisa. 

 A criatura-Beth, sempre cantarolando, deu alguns passos até 

onde Carlos tentava se levantar e enfiou as garras nas suas costas 
dilacerando carne, nervos e ossos. Ele gritava de dor, ódio, medo. 

Ela o levantou novamente e o arremessou contra o espelho, que 
ao invés de se quebrar apenas se abriu e ele atravessou, caindo 

na trilha que ele já conhecia.  



Carlos ainda tentou se levantar, mas suas pernas não 
obedeceram. Gritou por socorro, desesperado, gritou e gritou, mas 

apenas a criatura-Beth olhava para ele, rindo enquanto tirava os 
dentes que ele havia quebrado com socos. Imediatamente 

cresciam outros maiores e mais finos no seu lugar. Ela caminhou 
na sua direção e ele se arrastou alguns centímetros no chão, 

passando os braços em pequenos arbustos, arranhando a barriga, 

as mãos.  

A coisa tirou o lençol rasgado e ensanguentado, rasgou uma tira e 
amarrou os braços dele para trás. Rasgou mais um pedaço, pegou 

uma pedra e enfiou ambos na boca de Carlos. Pisou em suas 
costas e estendeu o lençol em farrapos no chão e o jogou em 

cima, enrolando-o nele. Se sentiu levantar. 

Era como se não estivesse ali dentro, imobilizado. Viu-se ser 

carregado como uma trouxa suja de roupas incômoda, mas leve. 
Percebia com clareza os passos daquela coisa e tentava gritar, 

mas era impossível. Viu que a criatura-Beth chegou a um poço, 
onde havia mais dois iguais a ela, que cantarolavam e 

conversavam entre si. Sentiu a mão de outra criatura em seu 
ombro, enquanto descia para as profundezas, para o horror 

eterno. 
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O carro de socorro dos bombeiros chegou ao apartamento às 

6h02minutos. A unidade era perto, não levou  dez minutos para 
chegar, mas já era tarde. Beth chorava desesperada, amparada 

por uma senhora idosa do apartamento ao lado, com Carlos 
deitado de costas na cama, com o lençol cobrindo suas partes 

íntimas. 

- O que foi que aconteceu ? – perguntou o socorrista. 

-  Ele gritou e me olhou de um jeito estranho e parou de respirar. 

Chamei a vizinha e vocês. O que houve? 

- Infarto! Lamento senhora, pela sua perda. 

  



Encontro marcado 

A madrugada era fria e a garoa que caia na Praça da Republica, fazia 

com que Bartolomeu sentisse os ossos se congelando. Nunca tinha 
visto um tempo tão frio assim na cidade, puxou o agasalho de nylon 

o mais que podia, chegou a colocar algumas folhas de jornal por 
entre a camiseta e o agasalho em uma vã tentativa de se esquentar. 

O frio doía.  

Às três da manhã as ruas estavam desertas, raramente via alguém se 
movimentando, às vezes algum malandro passava em busca de uma 

vítima desatenta ou um carro de policia garantindo a segurança dos 
que trabalham à noite. Esta noite era diferente, escura, a lua no céu 

era como um fio quando podia ser vista entre as pesadas nuvens 

cinzentas que trouxeram frio nos últimos dias. 

Dormia nas ruas há dez anos ou mais, desde que perdera Laura, sua 
vida se desestabilizou, abandonou o emprego, se afastou dos poucos 

amigos que tinha, separou-se da família. Sentou-se de costas para 
uma parede ainda seca protegido por uma marquise da fina chuva e 

dos ventos. Viu um grupo de sem tetos chegar, conhecia todos, uns 
dez, inclusive três garotos perdidos para o crack, perguntaram se 

podiam ficar ali com eles e ele concordou. A segurança que tinham 
residia na companhia uns dos outros. Se ajeitaram em cobertores 

velhos e rasgados que cheiravam mal, um dos garotos começou a 

chorar. Ele já tinha ouvido aquele tipo de som antes. Era fome! 

Levantou-se e seguiu pelas ruas próximas e escuras até visualizar um 
velho casarão, cujas portas estavam arrebentadas e servia como covil 

para bandidos e como abrigo, para aqueles que como ele eram 
esquecidos pela sociedade.  

Bartolomeu retirou uma foto velha e amassada do bolso interno do 
agasalho e com a luminosidade de uma pequena chama fornecida por 

um isqueiro, olhou novamente para o rosto da mulher que um dia 
amou.  

Foi numa noite parecida com esta que ele a perdeu, ela trabalhava 

em uma gráfica ali perto, seu carro teve um defeito e ela o havia 
abandonado e se aventurado cruzando aquela região a pé. Seu corpo 

foi achado dois dias depois em um prédio abandonado, destroçado, 
semi devorado, sem sangue.  A imprensa noticiou por dois dias, 

depois perdeu o interesse. Nunca acharam o assassino. Nos anos 

vindouros outros haviam perecido como ela, mas como sempre 
ninguém se importou. 

Saiu do prédio, colocou o capuz na cabeça e foi solitário andando 

pelas ruas mal iluminadas e vazias em direção a velha Praça. Poucos 



metros a sua frente uma mulher estava parada, na chuva. Bem 
vestida em um casaco de couro comprido fechado até a gola, luvas e 

botas negras altas, tinha apenas um chapéu preto protegendo-lhe os 
cabelos loiros. Ele continuou andando, cabeça baixa e se afastou um 

pouco do trajeto para que a mulher não sentisse medo, passando por 
ela sentiu seu olhar a observá-lo.  Andou pouco mais de uma centena 

de metros, observou a rua por onde passou e viu que a mulher o 

seguia. Ele sorriu. 

Antes de chegar à esquina um vulto saiu das sombras com os braços 
aberto, segurando um saco de papel. Bartolomeu parou e ficou 

olhando a figura. Era um homem alto, mais de um metro e noventa, 
mesmo com sobretudo e o chapéu coco, viu se tratar de um homem 

forte, ainda assim menor que ele. Escutou a mulher se aproximando 
por traz e se posicionou de lado para os dois. A descrição batia com a 

que os moradores de rua lhe tinham feito. 

O homem de chapéu coco sorria e seus olhos transmitiam 

serenidade, quase como se fosse um convite para relaxar. Sua mão 
direita balançava levemente o pacote grande no alto, oferecendo o 

seu conteúdo. 

- Tenho comida, disse com um sorriso largo nos lábios, um 
sanduíche, sinta o aroma. Não quer comer? 

A mulher agora segurava o chapéu em uma das mãos enluvadas e 
passou lentamente por ele, sorrindo, seus olhos verdes claros 

fitavam-no com interesse. Lembrava-se daquele olhar em outro 
rosto, era um convite para o sexo.  

- Gostou dela, homem alto? Tome-a, faça sexo até se fartar. Disse o 

homem de chapéu coco sorrindo. Tem medo? 

Bartolomeu viu que a mulher se afastou uns dois passos enquanto o 

homem lhe jogava o pacote de papel.  

- Esperei por vocês muito tempo, disse. Encontro marcado! 

Olhou rápido o homem a tempo de ver seus olhos se tornarem 

amarelos e mesmo sob o agasalho percebeu seu tórax se alongar e 
inchar, enquanto sua outra mão apanhava um facão grande e o 

atacava com violência. Nesse mesmo instante a mulher jogou um 
objeto contra a única lâmpada que trazia luminosidade à rua e que 

agora estava a mercê de um único poste no inicio da quadra. 

O tinir de metal contra metal foi ouvido longe e Bartolomeu quase se 

desequilibrou, sacou uma faca de metal negro e olhou novamente o 



homem, um segundo golpe quase lhe arrancou o braço, mas ele se 
desviou e enterrou a lâmina no braço do outro.  

O homem de chapéu coco gritou alto, como um rugido, enquanto a 
mulher saltava sobre Bartolomeu, suas mãos agora em garras 

poderosas e de sua boca sensual agora saiam dentes grandes que 
avançavam em sua direção, tinha que agir rápido senão ia morrer. 

Deixou seu corpo cair para trás na medida em que a criatura caiu 
sobre ele e sacou uma faca de madeira de teca de vinte centímetros 

e a enterrou no peito da mulher que o olhou surpresa e soltou o ar 
pela boca como se fosse falar algo.  

O homem de chapéu coco gritou de fúria e recuperando o facão 

jogou-o na direção de Bartolomeu que se esquivou no último 

segundo, pegou na cintura outra faca de teca e arremessou-a 
acertando-lhe o peito. 

Bartolomeu ficou observando o rosto do homem voltar ao normal, era 

humano de novo, balbuciou algo. 

- Por quê? 

Bartolomeu tirou a velha foto do agasalho e mostrou ao outro. 

- Por Laura. 

 

  



Nunca mais vi Marília  

O vento frio do entardecer batendo forte no rosto durante a 

caminhada, mantém viva aquela chama essencial que anima aqueles 
que realmente necessitam de manter um pouco da forma física de 

outrora. O bairro, de certa forma tranquilo, possibilita aos moradores 
um pouco de qualidade de vida e facilita que façam seus exercícios 

físicos pela manhã ou à tarde. 

Já no final da caminhada ouço o tilintar de uma campainha de 
bicicleta passar por mim, tira um fino e quase me joga ao chão. Ia 

reclamar com a imprudente, mas vejo apenas de relance o sorriso e 
os cabelos negros e compridos da moça revoar ao vento, fazendo 

lembrar um pássaro  preto indo para a liberdade. Não falo nada.  

Caminho mais uma quadra e entro na padaria para comprar o lanche 

da família (eu, meu gato e um papagaio), pego leite e os pães e ao 
me virar esbarro em alguém que passava nos corredores apertados e 

deixo cair a caixa de leite. É ela. 

- Desculpe, disse ela abaixando e pegando a caixa para mim. 

- Não tem problema, disse eu embasbacado com o sorriso 

maravilhoso.  

- Quase atropelei você na outra esquina não foi? Falou rindo. Esticou 
o braço e me devolveu a caixa de leite.  

Peguei com uma mão e estiquei a outra para me apresentar, não 
podia perder a oportunidade de conhecê-la.  

- Meu nome é Valter. Disse sorrindo para ela. 

Ela poderia apenas me ignorar, mas olhou meu rosto e apertou 
rapidamente minha mão. 

- Marília. 

- De Dirceu? Brinquei. 

Ela sorriu. 

- De ninguém...ainda. Sorriu e olhou rapidamente em meus olhos. 

Foi assim que nos conhecemos.  

Ela montou na bicicleta e se foi, quando estava na esquina olhou para 

trás. Voltei para a padaria, afinal tinha que pagar a conta. 



Encontrei Marília no dia seguinte, domingo, enquanto caminhava. Ela  
desceu da bicicleta e andou vagarosamente ao meu lado, 

conversando. Fui com ela até uma das ruas mais belas do bairro, a 
rua independência, na encosta de um morro baixo, onde os ricaços 

haviam construído verdadeiras mansões. Ela parou em uma casa 
enorme com muros altos cobertos por heras venenosas. Quando nos 

despedimos ela tocou minha mão por algum tempo, queria que não 

terminasse, me deu um beijo no rosto e entrou no portão.  

Eu quase não respirava, fui para casa transtornado. A todo momento 
sentia uma vontade quase incontrolável de voltar à casa da moça, 

conversar, abraçá-la. Tinha que me controlar, não era mais um 
menino, passava dos quarenta e ela aparentava muito, muito menos. 

Saía todos os finais de tarde na esperança de revê-la, e como se 
tivéssemos um encontro marcado eu a encontrava e conversávamos 

longamente. A semana passou lentamente e eu não conseguia tirar 
Marília da cabeça, estava disperso e o lugar onde ela tocou em meu 

braço parecia sensível, com certeza era alguma bobagem da minha 
cabeça, afinal, como dizia minha tia Flora, estava começando a 

dobrar o cabo da boa esperança e ainda não tinha um relacionamento 
sério. Na sexta-feira, quando passei caminhando pela rua onde ela 

morava eu a vi saindo de casa. Disse que ia ver uma sobrinha que 
estava adoentada e que voltaria cedo para casa, aproveitei a dica e 

perguntei se não gostaria de jantar comigo. Ela topou, mal acreditei. 

Fomos a um restaurante onde serviam um rodízio de caldos, que caiu 

maravilhosamente bem naquela noite fria. Conversamos longamente 
principalmente sobre meu trabalho. Falo demais. 

Algo em Marília me enlouquecia, tirava meu auto controle, queria 

fazer todas as suas vontades, talvez fossem seu grandes e lindos 
olhos negros, talvez a maneira como falava comigo e como se 

interessava pelo que eu tinha a dizer, ou ainda a maneira como ela 
me abraçava. Com o beijo, definitivamente vi que estava apaixonado. 

Tinha que ter a moça, necessitava amá-la e a levei para minha casa. 

Acordei na manhã seguinte estranho, procurei Marília na minha cama 

e não a encontrei. Lembrei que ela falou que tinha que ir para casa. 
Levantei e estava fraco, a cabeça rodou e quase desmaiei, depois do 

banho resolvi comer alguma coisa e aproveitei para ir alimentar a 
mulata. Fui até a gaiola e para minha tristeza vi que a mulata tinha 

morrido.  

Como era possível, pensei. Eu a tinha alimentado ontem antes de 

sair, tinha brincado com ela. Alfred estava fora de casa desde quinta-
feira em uma de suas saídas. Fiquei tentando lembrar de algo, mas 



nada vinha a cabeça. Liguei para a veterinária e eles vieram pegar 
minha velha amiga e enterrar.  

Voltei para o quarto para arrumar a cama e vi um bilhete me 
chamando para ir jantar na casa dela à noite. Sorri.  

Estava muito cansado, como se tivesse carregado um peso enorme 

por muito tempo, com se alguma coisa tivesse me sugado as 
energias, resolvi dormir. Acordei depois de meio dia e fui comer uma 

lasanha no shopping perto de casa e beber uns dois ou três 
chopinhos também, afinal ninguém é de ferro.  

Sentado na mesa com o copo de chope na mão fiquei pensando na 
mulata, não ia mais ter gritaria de boas vindas quando chegasse em 

casa, não ia mais ter cantoria pela manhã. Ainda estava chateado, 
afinal ela estava na família há mais de cinquenta anos e eu gostava 

de verdade do bichinho. Resolvi ir para casa. 

Sentei na pequena varanda e comecei a lembrar de Marília, seus 
lábios, sua pele macia, pernas torneadas, seios lindos e aquilo tudo 

tinha sido meu.  

Fui interrompido pelo telefone, era Paulinho, meu amigo e vizinho da 

casa de trás me dizendo que não tinha noticias boas. Fui até lá e tive 
um choque. Alfred também estava morto. Não resisti e chorei.  

Sempre tive bom relacionamento com os vizinhos e com Paulinho era 

melhor ainda. Estudamos juntos no segundo grau e fui um dos seus 

padrinhos de casamento. Haviam passado mais de dez anos que ele 
tinha se casado e continuávamos ali. 

- Cheguei em casa e achei o Alfred aqui na área dos fundos, desse 

jeito. Cheguei a pensar que o cachorro o tinha pego, mas não há 
marcas de mordida e nem de baba, você pode ver. E o focinho dele 

está estranho. 

Peguei o meu gato e examinei direitinho, Paulinho tinha razão. Algo 

em seus olhos me chamou a atenção, algo que eu tinha reparado 
também nos pequenos olhos da mulata. 

- É algo nos olhos dele, Paulinho, estão arregalados, como se tivesse 

visto algo estranho. Seja o que for ele ainda tentou correr e acabou 
morrendo aqui.  

 Falei da mulata para ele.  

- Coincidência, falou Paulinho. 



- Não acredito em coincidências, comentei. 

Não lembrava de Alfred ter voltado para casa, não lembrava de ter 

ouvido a mulata me chamar, como sempre acontecia quando eu 
chegava em casa. Lembrava de muito pouco da noite passada, pior 

que não tinha tomado nem uma gota de álcool. Aquilo ficou em 
minha cabeça, martelando...como era possível... 

Às oito da noite em ponto apertei a campainha da casa de Marília, 

quando a vi, esqueci todas as minhas preocupações. A iluminação 
interna da casa era pouca e também aparentava um certo abandono. 

Eu estava um pouco nervoso em conhecer a família dela, preocupado 
se eles me achariam velho demais para a linda menina deles quando 

surgiu correndo pela sala uma menina de uns quatro anos com um 

lenço amarrado no rosto, como aqueles que eu usava quando 
brincava de caubói na infância, gritava desesperada e logo atrás rindo 

vinha uma outra moça que aparentava uns quinze anos de idade, 
mesmos cabelos negros, mesmos olhos grandes. Eram versões mais 

jovens de Marília. 

- E seus pais, estão em casa? 

- Lá embaixo, temos uma área intima no porão muito legal, depois 

nós descemos. Disse ela me olhando séria.  

- Seus olhos parecem diferentes, falei sentado no sofá com ela ao 
meu lado e a outra moça em uma poltrona a nossa frente. A 

menininha brincava ao meu lado sentada no chão com o lenço sobre 
a boca. 

- É a iluminação...gosto de iluminação fraca...me sinto bem. Fico 
mais a vontade. Marisa forçava um sorriso. 

- Tudo bem para mim, respondi sorrindo. E a menina e mocinha são 

suas irmãs? 

Marília riu alto, sua voz parecia diferente, mais fina, como se 

arranhasse uma superfície lisa, incomodou meus ouvidos e cheguei a 
fechar os olhos. 

- Não meu amor, disse ela, são minhas filhas. 

Não fiquei surpreendido com a resposta, ela era tão jovem. Fiquei 
tentado a perguntar sua idade porem achei que seria inadequado. A 

moça se levantou, me pareceu estar mais alta, ficou ao lado de 
Marília, eram iguais. Foi mãe muito cedo, pensei. 



Virei para ver a criança com mais atenção, o lenço afrouxara um 
pouco do rosto e pude ver que escorria algo do canto da boca.  Ela 

coçou a cabeça e sua mãozinha tocou no lenço que caiu em seu colo. 
Ela, inocente, continuou a brincar. 

Me aproximei para ver melhor e senti um frio no estômago. Os olhos 
eram normais , mas ela não tinha nariz, apenas duas fendas por onde 

respirava e naquele momento vi que tinha uma boca com o dobro do 
tamanho da boca de uma criança normal. Voltei a cabeça para falar 

com Marília e vi que a filha mais velha continuava em pé.  

Algo explodiu em minha cabeça, fiquei tonto, se estivesse em pé 
desmaiaria, consegui no reflexo desviar de um segundo golpe e rolei 

no chão. Cambaleei até o canto da parede, surpreso com o que 

estava acontecendo, o local da pancada ardia e latejava sem parar, 
percebi que o sangue escorria pela cabeça e chegava à camisa que 

começava a encharcar na parte posterior do colarinho. 

Passei a mão na cabeça ainda ardendo e meu instinto dizia para ficar 
acordado, senão seria o meu fim. Firmei a vista na direção delas e o 

que vi me paralisou de medo.  

Marília agora também estava em pé a minha frente, seus braços 

macios e suas belas e delicadas mãos, agora davam lugar a garras 
enormes e braços ossudos e encurvados onde enxergava uma 

musculatura poderosa. Sua boca era igual a da criança, só que dela 
saiam dezenas de dentes enormes finos e pontiagudos, seus olhos 

eram completamente negros. Seu tórax parece ter crescido também 
e em suas costas a espinha aflorava, evidenciada pelo tecido do 

vestido. Eu estava horrorizado com a cena. 

Tinha que tentar sair dali, corri para o corredor tentando alcançar a 

porta. Marília foi muito mais rápida, quando vi ela já estava em pé 
barrando a saída. Virei e fui em direção a outra porta, que escondia 

uma escadaria que descia ao porão. Alguém tinha pulado em minhas 
costas, senti seus dentes cravando no meu ombro esquerdo. Parece 

que a garota estava sugando além do sangue toda a minha energia. 
Senti um cansaço muito grande, mas continuei descendo três ou 

quatro degraus até que perdi o equilíbrio e caí. Rolei para frente, 
aproveitei o impulso e me joguei de costas no chão. Com o impacto 

do meu peso, a moça me largou. Ficou no chão deitada tentado 
respirar, mas o ar havia saído de seus pulmões. Se é que aquilo tinha 

pulmões.  

Escutei passos descendo apressados as escadas. Olhei em volta, era 

uma ante-sala que dava para outro lugar, abri uma porta velha de 
madeira e entrei em uma espécie de salão,  era onde a ―família‖ de 

Marília estava.  Entrei e fechei a porta de novo, arrastei uma mesa de 



madeira e encostei na porta, olhei ao redor procurando por uma 
janela, por uma saída. Nada.  

O cômodo era grande, com o mesmo espaço da sala do andar de 
cima, tinha três sofás confortáveis em frente a uma lareira de pedras, 

que provavelmente havia sido usada recentemente. No canto mais 
afastado tinham cinco corpos,  me aproximei e identifiquei dois 

adolescentes e três adultos e todos estavam mortos, as peles 
ressequidas, com os olhos esbugalhados, vazios, sem expressão, 

como se além de toda a energia, a força vital, tivessem lhes roubado 
a alma. 

Fui até a lareira e peguei um atiçador de fogo de ferro fundido que 

estava encostado na parede. A porta se abriu com um estrondo, 

lançando a mesa quase em cima de mim, olhei para Marília e sua 
filha mais velha e brandi o objeto como se fosse uma arma, 

mostrando que iria me defender. 

- Marilia, eu disse. Quem são vocês? O que fizeram com essa gente? 

Ela respondeu com uma voz fina e esganiçada, olhando para os 

mortos no canto oposto da lareira.  

 - Quer mesmo saber, cadáver. Pois bem.  

Ela deu dois passos para a esquerda se separando um pouco da 
moça. Quem sabe querendo protegê-la ou apenas separando para 

facilitar o ataque. 

- Quem somos é um problema nosso, vociferou Marília, vocês acham 

que são os únicos que habitam esse mundo?  Meu povo está neste 
mundo muito antes do que o seu, em realidades separadas. A 

diferença é que vocês se proliferam como ratos, aos milhões, 
enquanto que nós nos reproduzimos raramente e ainda precisamos 

de vocês, de seus machos. Minha avó disse uma vez que vocês são 
uma parte de nós que não deu certo. 

- Como assim, existem mais criaturas diferentes de vocês? Perguntei 
mais para ganhar tempo do que por interesse. 

- Como são ignorantes e mesquinhos, disse dando mais um passo em 

minha direção. Não acreditam em sua própria história, nem em suas 
lendas, riem-se de seu passado. Vocês são fracos. Estou nesta cidade 

há mais de um século e sempre passo despercebida entre vocês, 
acontece há tanto tempo que não tenho mais medo. Para mim vocês 

são gado, servem para que eu me alimente de sua energia, de suas 

almas. Estes que estão no canto da parede, foram nossas últimas 
caças. O rapaz queria a minha filha e nos convidaram para sua casa, 



viemos e os dominamos. Devoramos sua energia, sua alma, um por 
um. Chega de papo! 

Marília e a moça saltaram sobre mim quase ao mesmo tempo, sabia 
que só poderia me defender de só uma. As garras de Marília 

rasgaram meu peito enquanto abria a enorme boca e procurava me 
puxar para uma mordida mortal. Levantei o atiçador e enfiei em sua 

bocarra escancarada, de baixo para cima. Marilia me olhou com 
surpresa e bateu com a garra no meu rosto quase me arrancando o 

maxilar inferior. A moça estava mordendo minha coxa direita e 
sugando toda a energia que podia, até que percebeu que Marília 

havia caído no chão com o atiçador atravessado em sua cabeça e me 
largou. Marília tremia sentada no chão tentando arrancar o atiçador. 

A garota gritava alto pela mãe. 

Saí pela porta, mancando, correndo e arrastando a perna que não 

queria obedecer, subi as escadas até chegar à porta de madeira 
maciça que estava trancada, tentei abrir, mas a dor no ombro era 

muito grande. Em desespero corri pelo corredor na direção da sala e 
passei pela criança que estava sentada quieta no sofá, me olhando 

como se não entendesse o que estava se passando. 

Atravessei a porta que dava para a varanda na frente da casa, 
quebrando os vidros, pulei o muro e consegui fugir. Corri rua abaixo 

ofegante, o sangue saindo do ombro e da perna mordidos e também 

do talho no peito rasgado pela criatura. Consegui chegar a uma rua 
movimentada e avistei alguns carros passando. Quando estava 

chegando nos carros fui atropelado por uma motocicleta e não vi 
mais nada. Acordei em um hospital público. 

Os médicos disseram que eu precisei de duas transfusões de sangue 

e que meu coração chegou a parar de bater por duas vezes, 
felizmente me trouxeram de volta.  

Paulinho e o rapaz da moto que me atropelou foram me visitar no 
hospital algumas vezes, eu fiquei um mês e meio internado e depois 

da alta fui para casa.  

Mandei fazer uma foto grande que tinha do Alfred ao lado da mulata 
e coloquei na parede. Soube que a policia invadiu a mansão e achou 

os corpos da família que Marília e as filhas haviam sugado.  

Mesmo depois de um tempo ainda acordo de madrugada com 

pesadelos horríveis com elas tentando me pegar. 

Contei a história toda para o Paulinho. A princípio não acreditou até 
se lembrar dos donos da casa.  



Ainda sinto falta da cantoria da mulata pelas manhãs e de dividir 
meus jantares com o Alfred.  

Parei de caminhar ao entardecer. 

Nunca mais vi Marília. 

  



Nota: 

Como todo bom aficionado de literatura fantástica não leio apenas os 

contos leio tudo, créditos, notas, explicações, tudo o que os autores 
colocam nos seus livros. 

Sempre achei muito interessante ler como eles escreveram seus 

contos, suas inspirações, motivações, homenagens. Desta forma, 
resolvi, colocar em poucas linhas as origens dos contos deste livro 

digital. 

Ressalto que a maioria deles estão nas páginas do site 

http://fantasticontos.wordpress.com . 

O Julgamento                                                                                

É um dos meus contos mais antigos, sua inspiração veio da vontade 

de escrever algo sobre justiça, mesmo que tardia e da possibilidade 

de mudar aquilo que se fez. 

O Soldado   

Este conto foi escrito para participar de um desafio literário lançado 

pelo site a irmandade.net. Era baseado em uma figura apresentada. 

Tive muito prazer em escrever este conto, pois o mesmo veio ao 

encontro do desejo que tinha de escrever algo naquele estilo.                                                                                 

Viagem a terra de quem?                                                             

Outro conto escrito para participar de um desafio literário lançado 

pela irmandade.net. Baseava-se em recontar contos infantis. Minha 

opção foi por recontar/refazer a história de Peter Pan, que no 

contexto por mim idealizado era um personagem dark, gótico e se 

passava em uma realidade futurista. 

Férias na praia 

Neste eu estava de férias com minha esposa Marta em Porto de 

Galinhas, Pernambuco, via os hóspedes do hotel se divertindo na 

praia e em certo momento vi o rastro de um avião no céu e pensei, e 

se fosse um asteróide?                                                                            

Dragão dos ventos  

Eu havia escrito outro conto sobre dragões para participar de um 

desafio literário e acabei ficando encantado com tais criaturas 

místicas. Me peguei então escrevendo este conto que envolve duas 

http://fantasticontos.wordpress.com/


realidades, a nossa e a outra para onde foram estes seres. É um 

conto misto de terror e suspense.                                                                       

Eleusa   

Outro de meus contos antigos. Em um dos lugares onde trabalhei 

tínhamos sérios problemas com baratas, as pequenas. Uma das 

colegas tinha verdadeira ojeriza dos bichos e sempre que podia 

matava algumas. Eu costumava dizer a ela que toda a forma de vida 

é importante. Escrevi o conto para dar de presente a ela, mas achei 

que ela poderia ficar chateada e o guardei até ter a oportunidade de 

publicá-lo.                                                                                      

Pesadelo 

Este foi o primeiro conto que escrevi para a irmandade.net e também 

o objeto do desafio era uma imagem.                                                                                    

Encontro marcado 

Um pequeno conto de terror que fala sobre vampiros e vingança.  

Situei este conto acontecendo no centro de uma grande cidade e 

conto a espera de um homem por vingança.  É o conto inédito deste 

livro                                                                     

Nunca mais vi Marília                                                                   

Conto de terror sobre criaturas devoradoras de homens, demoníacas 

que lembram os contos antigos. 
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