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Carrey dormia profundamente. Ao lado, o irmão, Ca-
margo, tinha o sono mais profundo ainda. Embora o dia 
seguinte fosse domingo, Carrey precisava se levantar cedo 
para estudar para uma prova difícil que teria na segunda.

Acordou com uma mão tocando seu ombro. Era sua mãe. 
– Aqueles seus dois amigos estão lá na porta te chamando. 
Carrey ergueu o braço esquerdo e olhou o relógio: onze 

e meia da noite. 
A mãe olhou, séria, pra ele. 
Com preguiça e sono saiu da cama pra falar com os amigos. 
Lá estavam Maqueicos e Louis Hamilton. 
Maqueicos vestia as tradicionais roupas coloridas que o 

faziam parecer um artista de circo (leia-se palhaço). Camisa 
lilás com estrelas douradas, calça verde, tênis azul e uma 
cartola prateada. 

Louis trajava o básico costumeiro: camisa branca, calça 
jeans e tênis. 

Maqueicos falou primeiro:
– Tava dormindo, brother?
– Sim. Amanhã tenho que acordar cedo.
– É mesmo, caaaara – disse Louis, com seu jeito habitual 

de arrastar as sílabas. 
– Tenho que estudar pra uma prova foda que vou fazer 

depois de amanhã. 

de CarreY
A morte
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– Que nada. Vai dormir cedo assim? – replicou Maquei-
cos. Tem uma festa hoje. Vamos lá. 

A mãe de Carrey, ouvindo o convite nada responsável, 
olhou para Carrey e os amigos. 

– É, caaaara. Ta ceeeeedo. Vamos dar um roléeeeeee. A 
gente dá uma volta e te traz aíiiiiiiii. 

– Será, mestre? Melhor não. 
– Vamos nessa, Carrey. Tô com o carro aí. A gente passa 

na porta da festa, dá uma olhada. Se estiver ruim, te trago. 
Acho que vai ser massa. Deve ter muitas mulheres lá.

– Éeeeee, caaaara. Vamos neeeeeesssa. 
Carrey, antes relutante, começou a dar sinais de que a 

idéia parecia não ser tão ruim. 
– Vamos mesmo – reforçou Maqueicos. 
– Então tá bom. Peraí um pouco. 
Virou-se e foi em direção ao quarto. A mãe o seguiu. 
– Vai sair mesmo, meu filho? Mas você já estava dormindo. 
A mãe conhecia melhor que ninguém o caráter respon-

sável do filho. Até onde sabia, ele nem gostava de beber. 
Carrey não acendeu a luz para não acordar o irmão, 

Camargo. Pegou uma calça e uma camisa e jogou por 
cima da camiseta e do short. Vendo a inquietação da ve-
lha mulher, disse:

– Mãe, vou só dar uma volta. Venho logo. 
– Melhor você não sair. Não disse que tinha que estudar 

amanhã? 
– Ô, mãe. Volto já. Fique calma. 
– Sabe que não durmo enquanto vocês não chegam. 
– Esquenta não. Já disse que volto já. 
Carrey olhou pro rosto angustiado da mãe, pegou a ca-

beça dela como de hábito e a beijou na bochecha. Ela não se 
tranqüilizou. 

Camargo, sonolento, abriu os olhos e perguntou:
– Que foi?
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– Dorme aí, mano. Vou só dar uma volta. Maqueicos e 
Louis Hamilton tão aí. Falei pra mãe que volto já. 

– Você não tinha que acordar cedo?
– Sossega. 
Já vestido, Carrey cruzou a sala, com a mãe atrás.
– Meu filho, estou te falando. Fica aí. Não sai hoje não. 
– Relaxa, mãe. 
Bom filho, Carrey sabia das preocupações da mãe com a 

violência do mundo moderno e tudo mais. 
Virou-se para ela mais uma vez e disse:
– Eu volto já.
Saiu e fechou a porta da frente. 
A mãe correu para a janela e viu o filho saindo com os 

dois amigos. Não agüentava aqueles sujeitos. “Onde já se 
viu vir a essa hora na casa dos outros e tirar o filho da gente 
da cama, com tanta coisa pra ele fazer amanhã? Esses dois 
vagabundos”, pensou.

Os três falavam e riam em voz alta. Entraram no carro 
amarelo de Maqueicos. Louis foi para o banco de trás, en-
quanto Carrey sentou-se no banco do passageiro, na frente, 
ao lado do “Calças Coloridas”. A mãe achou muito estra-
nho. Jurou ter visto mais alguém dentro do carro. Louis es-
tava atrás do banco do motorista e outra pessoa se posicio-
nava atrás de Carrey. Não conseguiu ver quem era. Parecia 
que vestia um capuz. Engraçado: segurava algo como uma 
vassoura. Não, não era uma vassoura. Parecia uma foice. A 
figura estranha e fantasiada pôs a foice de lado e colocou as 
mãos nos ombros de Carrey. 

O carro partiu devagar e sumiu na escuridão da rua. 
A mãe saiu da janela. Foi até a cozinha e tomou um 

copo d’água. Não ia conseguir dormir de jeito nenhum até 
que o filho chegasse. 

Pegou uma revista e sentou-se na cadeira de balanço. Do 
quarto dos filhos, silêncio total. Camargo dormia. 
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Curiosamente, apesar da preocupação, logo a mãe ce-
deu ao sono, após ler uma revista de fofocas por uns cinco 
minutos. Seus olhos ficaram pesados e ela adormeceu. 

Nem percebeu quanto tempo se passou. 
Acordou com o telefone tocando.
Pulou, assustada, da cadeira. 
Quem seria?
Deveria ser o filho, para avisar que ia demorar e para 

que ela não se preocupasse.
Só podia ser o filho!
Pegou o telefone. 
– Alô.
– Boa noite. Quem fala?
– Eu que pergunto. Quem é?
A voz era de um homem. Ao fundo, várias outras vozes 

e ruídos. 
– Quem fala? – insistiu a mãe de Carrey. 
– Meu nome é tenente Ramos. Sou do Corpo de Bom-

beiros.
– Ai, meu Deus! O que houve? 
– A senhora é a mãe de um rapaz chamado Carrey?
– Sim. Diga o que aconteceu. 
– O seu filho saiu de carro com amigos. 
– Sim. Ele saiu com três pessoas. Que horas são?
– Meia-noite, senhora. 
– Ele saiu faz alguns minutos. Estava com três amigos.
– Três. Tem certeza?
– Sim, ele estava com mais três pessoas no carro. Fale 

logo o que houve.
– Na verdade, ele estava no carro com dois amigos. Só 

encontramos mais duas pessoas no carro, além do seu filho.
– Diga logo, moço, pelo amor de Deus. O que aconte-

ceu? Meu Deus!
A mulher foi da aflição ao desespero total. 
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– O carro em que eles estavam bateu numa árvore, jus-
tamente de frente para o banco dianteiro de passageiro. Os 
dois amigos dele escaparam, mas...

– Mas... 
– Seu filho. Desculpe... a parte do carro em que ele esta-

va se arrebentou na árvore. Infelizmente... infelizmente... – o 
bombeiro não conseguia concluir a frase. 

– Annnn?...
– Seu filho morreu!
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A VelhA
na SalA

Acordo no meio da noite, com o telefone tocando. 
Primeiro, o ruído ao longe. 
Depois, o som do aparelho fi cando cada vez mais alto, 

até que sou obrigado a levantar para saber quem é. 
Olho o relógio e vejo que são quase duas da manhã. 
Chamadas noturnas me preocupam. Nunca trazem boas 

notícias. 
Sempre que ligaram pra minha casa no meio da noite foi 

para anunciar a morte de alguém próximo, vítima de algum 
acidente. Foi justamente um telefonema noturno da clínica 
veterinária que veio avisar, no meio da madrugada, a morte 
do cachorro daqui de casa. Defi nitivamente não gosto de 
telefonemas a estas horas. 

Mesmo assim, crio coragem, levanto e atravesso o cor-
redor até a sala. 

Acendo a luz e pego o telefone sem fi o. 
Digo alô, mas ninguém responde.
Insisto e não obtenho resposta. 
Do outro lado da linha, apenas o silêncio, até que a liga-

ção cai e ouço o bip. 
Coloco o fone no gancho e caminho ao interruptor pra 

desligar a luz e voltar para o quarto.
Antes que alcance o interruptor, uma voz rouca me cha-

ma a atenção. 
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Mais do que isso, a voz atravessa meus ouvidos e minha 
espinha. 

Entro em pânico com a presença de alguém em meu 
apartamento, no meio da noite. 

Meu corpo gela. 
Quando me viro para ver quem é dou de cara com uma 

mulher velha, muito velha, talvez com mais de noventa anos. 
Ela tem longos cabelos brancos, a pele completamente 

enrugada e usa um longo vestido branco que mais parece a 
roupa de um paciente de hospital. 

Seus olhos escuros me encaram.
Sinto um ar de perversidade nessa mulher velha. 
Ela dá um sorriso que me congela e novamente diz algo. 
Não compreendo. 
Meu coração dispara e o pavor toma conta de mim. 
Só consigo permanecer parado, observando aquela mu-

lher sinistra, uma bruxa ou um fantasma talvez. 
Como teria entrado em meu apartamento?
Tudo se passa em questão de segundos. 
A voz sai de mim com extrema dificuldade. 
Gaguejo, com a respiração ofegante, e consigo soltar 

apenas uma frase:
– O que está fazendo aqui?
Ela se aproxima em minha direção e estende seus bra-

ços, como se quisesse me segurar, me abraçar, me enforcar. 
Tento dar um grito, que não sai. 
Quando me dou conta, estou em minha cama, no meio 

da noite, sozinho, com o vento frio soprando pela janela. 
Foi um pesadelo, terrível o suficiente para disparar meus 

batimentos cardíacos. 
Ponho a mão no peito e sinto as batidas aceleradas. 
Passo a mão no braço e sinto meus pelos arrepiados, 

tamanho o susto do sonho. 
Encontro dificuldade até para engolir a saliva. Parece 

que minha garganta se fechou. 



19

N ã o  A b r a  –  C o n t o s  d e   T e r r o r

Respiro fundo por alguns segundos. 
Enfrento o medo e me preparo para dormir novamente. 
Deito para o lado e encosto a cabeça no travesseiro.
Quando ensaio fechar os olhos, um barulho atravessa 

a casa. 
O telefone!!!
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Não

I

Mirna e Júlio se conheceram em uma manhã ensolara-
da, na praça da cidade em que ela morava. Sentada em um 
banco, conversava com Liza, uma amiga. Falavam sobre es-
tudos, até Mirna notar que um rapaz a encarava.

Ele estava encostado em uma barraquinha e tomava 
uma bebida. Entre um gole e outro, fi tava a moça e lança-
va um sorriso. Mirna retribuiu os olhares e sorrisos. Ela o 
achou encantador. Júlio tinha cabelos curtos e escuros, pele 
clara e vestia camisa branca e uma calça azul. Ela, cabelos 
ruivos e pele alva. Usava calça bege e blusa branca.

A troca de olhares não demorou mais do que cinco mi-
nutos. Júlio aproximou-se e se apresentou às duas amigas. 
Disse que havia acabado de se mudar para a cidade, que 
achara o lugar lindo; entretanto, não conhecia ninguém ali. 

A conversa durou pouco, mas rendeu frutos. Mirna se 
ofereceu para mostrar a cidade ao rapaz. Ele aceitou o con-
vite. Na mesma noite se falaram por telefone e, dois dias 
depois, saíram juntos. À luz do luar, trocaram os primeiros 
beijos e começaram um namoro. Apaixonada, Mirna não 
demorou a apresentar Júlio aos pais, que, como ela, se en-



M a r c e l o  A r a ú j o 

22

cantaram com os modos gentis do rapaz. Engenheiro, Júlio 
contou que veio ao interior para trabalhar em uma empresa 
de construção que iria desenvolver várias obras ali, entre as 
quais uma ponte e estradas.

Com o passar dos dias e meses os dois jovens foram 
ficando cada vez mais próximos e apaixonados. Júlio, que 
no começo vivia em um hotel, acabou alugando uma casa 
no centro da cidade. Depois de um ano de namoro, opta-
ram por uma união mais sólida. Noivaram e, dois meses 
depois, se casaram. 

Nenhum parente de Júlio compareceu à cerimônia. 
Conforme disse, seus pais haviam morrido muitos anos 
atrás, quando era criança. Um tio – também já falecido 
– criou o garoto, com o apoio de uma generosa herança 
deixada pelos pais, suficiente para lhe garantir a infância, 
adolescência, juventude e até mesmo muitos anos da fase 
adulta, segundo disse o noivo. 

A casa onde decidiram morar era espaçosa, tinha confor-
to suficiente e proporcionava alegria e tranqüilidade àqueles 
jovens. Quando não estava envolvido com as obras para a 
companhia, Júlio dedicava seu tempo à esposa. 

Um ano após o casamento, Mirna engravidou. Nasceu 
um menino, que recebeu o nome de Ivor. Viviam aqueles 
momentos que parecem jamais ter fim, de incrível felicidade, 
que fazem o tempo parecer mais lento. A jovem mulher se 
admirava do marido e da dedicação dele como pai e esposo. 
Durante três anos, tudo correu maravilhosamente.

Então, dias tristes vieram para o casal. 

II 

Primeiro, a mãe de Mirna morreu, meses após descobrir 
um câncer. Seu pai sobreviveu, mas não muito além da espo-
sa, também perecendo por conta de um câncer. Aqueles fatos 
desoladores prenunciaram acontecimentos ainda piores. 
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Mirna não ficou só. Tinha uma irmã chamada Vitória, 
que se tornou uma companheira fiel para os próximos anos. 
Outros três anos se passaram e a tristeza, como de costume, 
cedeu lugar à conformidade, até que um acontecimento veio 
para acabar definitivamente com qualquer chance de tran-
qüilidade duradoura para Júlio e Mirna.

III 

Um dia, Mirna chegou em casa e encontrou Júlio sen-
tado na poltrona, lendo um papel, que parecia uma carta. 
Ela se assustou, pois ele estava pálido e abatido, como 
se estivesse doente. Ele a encarou com uma expressão 
que mostrava nitidamente algo errado. Mirna tocou suas 
mãos. Estavam geladas.

– O que aconteceu? 
Júlio pegou o papel e, com a mão esquerda tremendo, 

entregou-o à esposa.
– Tome. Leia. Leia isto.
Mirna olhou o papel. Apenas duas linhas, escritas com 

tinta escura, em uma caligrafia retorcida, traziam um recado 
sinistro:

“Não adianta fugir! Pode ir aonde quiser; jamais consegui-
rá escapar. Aguarde. Sua hora se aproxima. Virei buscá-lo”.

– O que é isso?
Abatido, Júlio mal conseguia falar.
– É alguém que quer se vingar de você? Diga o que acon-

teceu. 
– Eu não fiz nada. 
– Quem escreveu esta carta?
– Vou contar, só que é tão estranho que você não vai 

acreditar. 
– Por favor, me conte. 



M a r c e l o  A r a ú j o 

24

IV

A história de Júlio começou assim:
Eu contei que meus pais haviam morrido. Meu pai era um 

homem, digamos, rico. Não vivíamos bem só financeiramen-
te; éramos felizes, pelo que me lembro da minha infância.

Um dia, cheguei da escola correndo para abraçar o meu 
pai, como sempre fazia. Eu tinha oito anos. Só que quan-
do cheguei perto dele, tomei um susto, do mesmo jeito que 
você. Meu pai também estava sentado em uma poltrona, 
com o rosto pálido e abatido, lendo um papel. Perguntei 
para ele o que havia acontecido. Ele disfarçou dizendo que 
não tinha acontecido nada e minha mãe logo apareceu. Ela 
me puxou pelo braço com carinho e disse para eu ir jantar, 
que meu pai estava ocupado com “uns trabalhos”. Mesmo 
assim, ele veio jantar conosco. 

Ninguém falou uma palavra durante o jantar e, todas 
as vezes que tentei puxar algum assunto, logo minha mãe 
me pedia para comer, pois eu precisava fazer meus deveres 
de casa e dormir. Isso não era comum. Nossos jantares eram 
sempre muito alegres e falávamos o tempo inteiro. Claro 
que eu sabia que havia algo errado. 

Depois de fazer meus deveres, ao subir as escadas para 
meu quarto, não pude deixar de notar o papel em cima da 
mesa; o mesmo que meu pai estivera lendo. Martha, a gover-
nanta, me acompanhava para o quarto. Passei rapidamente 
pela mesa e carreguei o papel, sem que ela notasse. 

Na minha cama li o texto, também pequeno, como a 
carta que recebi hoje. Estava escrito:

“Esta noite virei. Pode me esperar. Não haverá saída”.
Aquilo me impressionou e, na minha cabeça de criança, 

me fiz perguntas semelhantes às suas. Quem escreveu a car-
ta? O que queria com o meu pai? Quem viria e quando? Por 
que meu pai estava tão abatido?
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Minha mãe quase me surpreendeu com a carta, ao abrir 
a porta do quarto. Escondi o papel embaixo do lençol. Ela 
tentava passar um ar de tranqüilidade, só que eu percebi 
uma angústia em seu olhar. Mamãe também se encontrava 
aflita por conta da possível visita.

“Quem era o autor daquela carta?”

V

Não conseguia dormir; acordava a cada instante, por con-
ta dos raios, pois chovia e trovejava bastante, e pela minha pre-
ocupação com meu pai. Volta e meia abria os olhos. Poderia ter 
sido o barulho de mais um relâmpago o que me assustou, mas 
na verdade alguém bateu com tanta força na porta da rua que 
lá de cima escutei e perdi o sono definitivamente. 

As batidas continuaram com insistência e, vindo de fora 
do meu quarto, escutei as vozes dos meus pais.

– Você não deve ir até lá. Por favor.
– É melhor que eu abra. Sou eu que ele quer. Fique aqui.
– Não, eu vou com você.
As vozes ficaram confusas e começaram a se transfor-

mar em gritos, entre os quais predominavam os de minha 
mãe. Notei pelos movimentos que meus pais desceram a 
escada em grande agitação. Já não podia mais segurar mi-
nha curiosidade. Levantei da cama, abri a porta do quarto 
e andei pelo corredor, na direção da escada, para ver o que 
acontecia lá embaixo. Pelo volume do barulho da chuva, 
notei que a porta de casa havia sido aberta. O que escutei a 
seguir me fez gelar e entrar em pânico: gritos de terror emi-
tidos tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Parei em 
frente à escada e olhei para baixo: nem meu pai e nem minha 
mãe estavam mais ali. Na verdade, jamais voltei a vê-los. 
Ao invés deles, uma figura assustadora diante da porta: um 
homem alto e pálido, magro, com cabelos negros caindo aos 
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ombros e todo vestido de preto, com um enorme sobretudo 
e um chapéu comprido, como uma cartola. 

Não sabia se chorava ou se gritava. Não conseguia fazer 
nada, tal o medo que aquela figura me passava. Lentamente, 
ele virou-se para cima, na minha direção. Seus olhos eram 
brancos, como os de um cego. Mesmo assim, parecia me 
olhar. Um largo sorriso abriu-se em sua boca e ele ameaçou 
vir no rumo das escadas, para subir.

Eu ia dar um grito, quando mãos taparam minha boca 
e me puxaram para trás. Tentei emitir um som com toda a 
minha força, sem conseguir.

VI

– Vamos, rápido.
A voz familiar me acalmou. Era Martha, a governanta. 

Ela me puxou correndo para o meu quarto, trancou a porta 
à chave e sentou comigo na cama. Ouvimos os passos no 
corredor caminhando em direção à porta do meu quarto. O 
medo tomou conta de mim. Percebemos que o homem es-
tranho havia parado do lado de fora. Imaginei que, naquele 
instante, ele ia derrubar a porta. Mas isso não aconteceu. 
Ouvimos seus passos voltando em direção à escada. Depois, 
ele desceu, indo para a rua. Escutamos a porta de casa ser 
fechada com uma batida forte.

VII

Daquele dia em diante, tudo seguiu de forma muito 
estranha em minha vida. E, como falei, jamais voltei a ver 
meus pais. 

Na manhã seguinte ao sumiço dos meus pais e à apa-
rição daquela estranha criatura, perguntei a Martha o que 
havia acontecido e onde estavam os meus pais. Ela ficou em 
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silêncio. Então, carinhosamente, me abraçou, sem me dar 
mais explicações. Ela chorava e isso fez com que eu choras-
se também, por pressentir que jamais iria reencontrar meu 
pai e minha mãe.

– O que aconteceu? Eles morreram? – perguntei. 
Ela jamais me respondeu. 
Foi um golpe a perda dos meus pais, sem sequer sa-

ber o que realmente acontecera com eles. Imagine isso para 
uma criança. 

Martha acabou substituindo meu pai e minha mãe. 
Aquela mulher, que tinha em torno de 30 anos, cuidou de 
mim como um filho. Embora fosse muito bonita, nunca sou-
be que tivesse algum namorado ou pretendente. Saía poucas 
vezes, para visitar parentes distantes, pelo que me falava. 

Apesar de eu ser apenas uma criança, tinha noção de que 
minha família possuía bens e rendas. Foi tio Arthur quem 
me pôs consciente sobre isso e quem me garantiu que eu não 
teria problemas financeiros, que minha educação e meu fu-
turo, pelo menos por alguns anos, estavam garantidos.

Não o conhecia, embora sempre ouvisse papai falar 
dele. O único irmão de meu pai apareceu uns seis meses de-
pois daquela noite. Era um homem muito simpático, já com 
mais de 50 anos. Martha me disse depois que ele nunca se 
casou e nem teve filhos. 

Em nosso primeiro encontro, tio Arthur não passou 
mais do que um dia comigo. Ele me contou que como era o 
único irmão de meu pai e que o amava muito, teria orgulho 
em se responsabilizar pelo meu futuro.

– Tenho muitos negócios para cuidar e vivo viajando, 
portanto não poderei estar em sua companhia e nem levá-
lo para viver comigo. Mas não se preocupe, pois tenho cer-
teza que Martha vai cuidar de você com todo o carinho e 
responsabilidade.
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Quando perguntei a tio Arthur a respeito do mistério 
do sumiço dos meus pais e sobre aquela criatura, ele ficou 
pálido, gaguejou e, com dificuldade, disse:

– Nos últimos anos, por causa das minhas viagens in-
termináveis e dos muitos compromissos, mantive uma certa 
distância de meu irmão e nos víamos, eventualmente. Não 
sei dizer o que realmente aconteceu. Guarde as boas recor-
dações que você tem dos seus pais e saiba que eu sempre 
estarei do seu lado. Apenas isso. 

Tio Arthur vinha me visitar com freqüência. Martha se 
encarregava de me dar um pouco do carinho de que havia 
sido privado. Assim, os anos se passaram. De menino virei 
homem e entrei na universidade. A vida ficou tranqüila e 
feliz, ao lado de Martha e, em alguns momentos, de meu 
tio. Mesmo aparecendo rapidamente, Arthur era um homem 
doce e gentil e me agradava muito sua companhia. Sempre 
me trazia presentes dos longínquos lugares aonde ia. 

Eu mal havia completado 18 anos quando tio Arthur, 
em uma de suas visitas, veio me dizer que eu já estava inde-
pendente e que não precisaria mais de sua tutela. 

– Você, a partir de agora, é um adulto; e terá que cuidar 
das coisas da sua família. 

– Tio Arthur, como vou fazer isso?
– Não se preocupe! Arrumei um advogado e um admi-

nistrador de confiança, para ir tocando os negócios enquan-
to você não termina seus estudos e pensa melhor no que fará 
da vida. De qualquer forma, não vou abandoná-lo. Conti-
nuarei ajudando. Sempre que possível vou aparecer e você 
pode contar comigo no que for necessário. 

Também soube por intermédio de meu tio que a polícia, 
após vários anos de investigação sobre o sumiço dos meus 
pais, iria arquivar o caso. 

Não me esqueço do dia seguinte ao desaparecimento de 
meu pai e de minha mãe, com os policiais andando pela casa 
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e fazendo perguntas a Martha e a mim. Apesar do meu esta-
do de medo e tristeza, consegui descrever o estranho homem 
que levou meus pais, aquela criatura que mais parecia um 
ser de outro mundo, um fantasma, do que um homem. No 
entanto, isso foi em vão, já que a polícia nunca conseguiu 
descobrir nenhuma pista sobre o destino de meus pais, para 
o meu desespero. 

VIII

O dia em que meu tio me falou que estava independente 
foi o último em que o vi. Um mês depois do encontro, Martha 
me entregou uma carta dele. A minha doce governanta tinha 
uma expressão aflita, como se pudesse adivinhar o conteúdo.

O texto dizia:

Júlio,
Talvez quando esta carta chegue às suas mãos eu já não 

esteja mais aqui. Uma estranha doença tomou conta do meu 
corpo em poucos dias. Os médicos dizem que não sabem o 
que é e nem conseguem descobrir. A cada dia fico mais fraco 
e mal consigo me levantar da cama. Gostaria apenas de lhe 
pedir que tome muito cuidado. 

Cuidado com aquele homem. Ele é perigoso e lhe trará 
o mal e aos seus filhos. Jamais abra nenhuma carta que lhe 
for enviada sem um remetente conhecido. Se ignorar esta 
correspondência, garanto que terá tranqüilidade para pas-
sar o resto dos seus dias. Se abrir alguma carta assim, seu 
destino provavelmente não será bom. O erro do seu pai foi 
justamente ter aberto uma carta desse mesmo homem, um 
ser de natureza absolutamente demoníaca, que há séculos 
– sim, isso mesmo – persegue a nossa família. Já escutei his-
tórias a respeito, que não posso dizer se são verdadeiras ou 
não. Falam sobre um pacto feito há séculos com o Diabo ou 
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com algum ser do mal, por benefícios materiais. Em troca, 
como sempre acontece quando se faz uma aliança com um 
ser das trevas, um dia ele vem cobrar o preço. Falam que 
esse homem que levou os seus pais e tantos outros é o pró-
prio emissário do mal, um servo do Inferno, um lacaio das 
hordas satânicas que busca espíritos para aumentar sempre 
os contingentes das legiões das almas perdidas. Por essa len-
da de nossa família, não apenas quem fez o pacto, mas seus 
descendentes e qualquer um que tentasse impedir a criatura 
de cumprir sua sentença seriam levados. Pelos relatos em 
nossa família, isso parece se tratar de uma maldição eterna, 
que nunca irá terminar, a não ser que as cartas, que este ser 
usa para avisar de sua futura vinda, nunca sejam abertas. 
Destruí-las não adianta, pois uma nova correspondência 
seguiria. O segredo é manter a carta oculta e jamais abri-
la. Portanto, se chegar alguma carta de autor desconhecido, 
esconda-a muito bem. 

Custou muito para mim escrever esta carta, pois acredi-
to estar em meus últimos momentos. Não se dê ao trabalho 
de tentar vir me visitar, pois acho que não vou durar muito. 

Adeus, meu amado sobrinho.

Do seu querido tio Arthur. 

Revelei a Martha o conteúdo da carta de tio Arthur. 
No dia seguinte veio a notícia de sua morte. Tio Arthur 

também foi muito generoso comigo. Como não tinha filhos, 
deixou-me tudo o que tinha. Pelo que soube, suas posses eram 
muitas. Após essa morte, tive certeza de que meu futuro fi-
nanceiro estava realmente garantido. Pena que toda minha 
fortuna, com tão valiosos bens materiais, viesse da perda das 
pessoas que amava e que foram tão boas para mim. 
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IX

Mais anos se passaram. Prossegui com meus estudos 
e com minha vida. Quando estava com 22 anos, mais um 
acontecimento trágico e triste veio me abater. Martha des-
cobriu que estava com um câncer, que a consumiu em me-
ses, levando-a embora. Se tive de enfrentar a dor da morte 
de uma pessoa tão boa para mim, substituta dos meus pais, 
pelo menos restou o consolo de tê-la acompanhado nestes 
últimos momentos e retribuído com uma pequena parcela 
de amor a todas as boas coisas que ela me proporcionou. 
Após a morte de Martha, vi que a partir dali estava abso-
lutamente só no mundo. 

Lembro-me da noite em que ela morreu. Chovia bas-
tante. Uma tempestade desabava fora de casa. O médico já 
havia dito que talvez fosse uma questão de horas para que 
morresse. Antes disso, Martha pediu que eu me aproximasse 
o máximo possível dela. 

– Não tenho mais força para falar. Mas preciso dizer 
isso pra você antes que seja tarde. 

– Pode falar. 
– Nunca abra nenhuma carta estranha, sem o remetente. 

Estes anos todos, ele deve ter evitado enviar-lhe essa corres-
pondência, talvez por saber que eu iria impedir que chegasse 
às suas mãos. Mas, de agora em diante, não estarei mais por 
perto. Ele sabe disso.

– Ele sabe... 
– Ele sabe que estou morrendo. 
– Você não vai morrer. Não vai, Martha – eu tentava 

fazer com que ela não pensasse na morte. 
– Eu sei que vou morrer sim. Minha hora chegou. Você 

precisa tomar cuidado com o homem de quem seu tio falou. 
Prometa que não vai abrir nenhuma carta dele. 
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– Prometo, Martha.
– Somente isso vai te proteger. Se fugir pra bem longe, 

ele vai te encontrar. A única proteção é não abrir nenhuma 
carta. 

Ela tentou prosseguir, mas não conseguiu.
– Não abra...
Martha não completou a frase. Fechou os olhos e morreu. 

X

Passei meses tentando me recuperar da morte de Mar-
tha, minha grande amiga e companheira. Com o passar dos 
meses, a tristeza se dissipou e ficaram as boas lembranças 
da bondosa governanta. Minha vida ia bem e eu exercia já 
uma profissão. 

Só que, no dia exato em que se completou um ano da 
morte de Martha, uma surpresa nada agradável me pegou 
em cheio. 

A tão temida carta chegou. 
Após um dia de trabalho, encontrei um envelope sobre 

minha mesa. Perguntei à empregada como ela havia sido en-
tregue. Ela respondeu que apenas a achara perto da porta da 
rua. Provavelmente o carteiro jogou por debaixo da porta. 
O envelope não trazia nome de remetente; apenas o meu 
como destinatário, escrito com letras que eram verdadeiros 
garranchos, os mesmos colocados antes na mesma corres-
pondência que havia sido destinada ao meu pai. 

A carta me deixou completamente perturbado e nem 
pude dormir naquela noite. Aliás, passei inúmeras noites sem 
pregar os olhos, pensando, talvez, que a criatura que levara 
meus pais embora a qualquer momento bateria na porta ou 
entraria derrubando-a, para me levar para sempre. 

Quando passou a insônia, vieram os pesadelos. Muitas e 
muitas noites sonhava com aquele ser pálido, de negro. Em 
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noites de tempestade, ouvia alguém esmurrando a porta. Des-
cia pelas escadas e corria para abrir. Ao destrancar a porta, 
escutava vozes me chamando pelas minhas costas. Lá estavam 
meus pais, tio Arthur e Martha, parados, olhando-me fixamen-
te. Seus corpos apareciam pálidos e seus rostos tinham uma cor 
branca e cadavérica. Suas vozes difusas pronunciavam:

 – Não abra! Não abra!
Apesar dos apelos deles, era tarde. Eu abria a porta e, 

do lado de fora, via a sinistra criatura. Ele travava os dentes, 
encarava-me fixamente e dizia: – Agora é a sua vez! Venha. 

Antes que eu pudesse sequer gritar, ele pulava em minha 
direção. Então, eu acordava, no meio da noite. 

XI

Toda essa seqüência de pesadelos e noites insones trouxe 
um verdadeiro tormento pra mim. Cheguei a acreditar que 
deveria abrir aquela correspondência, pois ali estaria a cha-
ve de anos de mistério. Abrir aquilo, pensei, me traria paz. 
Mesmo assim, com toda a minha curiosidade, resolvi me 
manter fiel às promessas feitas ao velho Arthur e a Martha.

Entretanto, algumas questões não saíam da minha ca-
beça. Até hoje o desaparecimento ou a morte dos meus pais 
era um mistério. Passei anos insistindo com tio Arthur. Tudo 
que ele me dizia era que, infelizmente, meus pais haviam 
sido levados embora e que nada poderia ser feito para trazê-
los de volta. “E a polícia?”, eu sugeria. “Eles não podem 
fazer nada, meu filho”, respondia.

A situação era muito estranha e até desconfiei que tio 
Arthur pudesse estar envolvido na morte dos meus pais. 
Mas ele era uma figura tão boa para mim e me passava tan-
ta tranqüilidade nos momentos em que o encontrava, que 
terminei esquecendo essa idéia absurda. 
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XII

Um dia decidi procurar a polícia, para ver se obtinha 
alguma reposta sobre o desaparecimento de minha mãe e de 
meu pai. O delegado, um homem de cabelos brancos, ma-
gro, de queixo fino e olhar penetrante, que deveria ter seus 
cinqüenta e tantos anos, me recebeu cordialmente. 

Falei sobre o desaparecimento dos meus pais, de como 
havia sido criado e que jamais tivera qualquer resposta 
sobre o assunto. 

Para minha surpresa, o policial disse que havia traba-
lhado no caso. Não apenas isso: disse ser grande amigo de 
tio Arthur. Ele me convidou para sentar em seu escritório e 
iniciou seu relato. 

“Logo que seus pais desapareceram, seu tio me procurou 
para denunciar o caso. Abrimos um inquérito e iniciamos 
uma investigação que se prolongou por anos, sem que ja-
mais obtivéssemos resposta sobre o paradeiro dos seus pais. 
Não conseguimos nenhum sinal do seu pai e da sua mãe”.

“Na época, conversamos bastante com Martha, a mu-
lher que trabalhava para a sua família. Chegamos até a des-
confiar dela, porém não encontramos qualquer fato que a 
ligasse ao desaparecimento”. 

Em vista daquela colocação, imediatamente defendi 
Martha, dizendo que se tratava de uma mulher absoluta-
mente desinteressada de qualquer benefício material e que 
cuidou de mim como se fosse um filho. Ela jamais faria qual-
quer mal a alguém, garanti. 

O policial retomou sua explicação. 
– Nossa investigação foi tão rigorosa que não dei-

xamos nem de incluir meu velho amigo Arthur entre os 
suspeitos, mas também não ligamos nenhum fato a ele. 
Arthur nunca participaria de algo desse tipo: seqüestrar o 
próprio irmão e a cunhada. 
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XIII

Deixei a Polícia inconformado pelo fato de jamais terem 
descoberto pistas sobre o desaparecimento de meus pais. 
Concluí que seria minha a missão de tentar achá-los ou, pelo 
menos, saber o que houve com eles. Desconfiava que não es-
tivessem vivos. Aquela criatura devia tê-los matado. Se isso 
aconteceu, tinha que pagar pelo crime. 

Obcecado, contratei um detetive particular para tentar 
achar respostas. Em vão ele passou quase um ano investi-
gando e não me trouxe novidade em relação ao que a polícia 
havia apurado. Isso me atormentava. Como alguém poderia 
entrar em uma casa à noite, levar um casal de adultos embo-
ra e sumir com eles sem deixar nenhum indício? A resposta 
para essa pergunta nunca tive.

Então, comecei a pensar novamente na tal carta. Em-
bora tenha feito as mais sólidas promessas de que jamais 
a abriria – nem mesmo a mencionei à polícia ou ao inves-
tigador – essa idéia começava a mudar em minha cabeça. 
Quem sabe abrindo aquela correspondência não encontra-
ria a solução ou pelo menos uma pista rumo ao desconhe-
cido. Por mais que tivesse jurado a Martha e a tio Arthur, 
em primeiro lugar me sentia obrigado a descobrir o destino 
dos meus pais. Se ainda estivessem vivos, seria a chance de 
trazê-los de volta. Se estivessem mortos, pelo menos o meu 
tormento iria terminar. 

XIV

Uma noite a mais foi o tempo que consegui segurar 
minha curiosidade. Naquela noite, tive uma seqüência de 
pesadelos tenebrosos, nos quais a terrível criatura seqües-
tradora dos meus pais aparecia. Ela abria a porta de minha 
casa e vinha ao meu encontro dizendo: “Vou te levar ago-
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ra”. No meu sonho, esse ser se manifestava ainda mais fan-
tasmagórico do que no dia em que levou meu pai e minha 
mãe embora, com sua pele branca como gelo. No pesadelo, 
eu tentava gritar e minha voz não saía. Meus gritos eram 
abafados pelo silêncio. 

Quando acordei de manhã, levei em conta que os pesa-
delos eram apenas fruto de minha ansiedade em abrir a car-
ta. Finalmente tomei a decisão. Peguei o envelope e rasguei 
o papel, para retirar a carta. Antes de ler o texto, as imagens 
de tio Arthur e Martha surgiram em minha cabeça, como 
dois fantasmas, a repetir: não abra. 

Desdobrei a carta rapidamente, ansioso para saber que 
mistério aquele envelope trazia. Para minha surpresa – infe-
liz surpresa – apenas uma frase estava escrita naquele enve-
lope: “Você será o próximo. Um dia, virei buscá-lo”. 

XV

Imediatamente, liguei para a polícia e falei com o dele-
gado. Disse-lhe sobre a carta e da mensagem que ela trazia. 
Levei o papel até a polícia. O delegado guardou a carta e 
disse que tentaria investigar sua origem, já que não possuía 
remetente. Mencionei que tinha a correspondência em meu 
poder há certo tempo e que prometera a tio Arthur e a Mar-
tha jamais abri-la. 

“Não sei por que lhe pediram que nunca abrisse essa 
carta. Se alguém o ameaça, é melhor que saiba disso, não 
é verdade?”, disse o policial. “Talvez a caligrafia nos aju-
de a achar o responsável. Lembro da carta deixada sobre 
o desaparecimento dos seus pais. Mas, à época, também 
não encontramos na letra qualquer indício que pudesse 
levar a alguém, pelo menos a alguma pessoa que conste 
em nossos arquivos”.

Falei ao delegado que tinha visto a carta deixada ao meu 
pai na noite de seu desaparecimento e que, depois, a reco-
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locara na mesa da sala. Agora temia pela minha segurança. 
Ele disse que poderia deixar um policial vigiando a frente 
de minha casa à noite, apenas por poucos dias, uns cinco, 
talvez. Ele aconselhou-me a, quem sabe, deixar a cidade por 
uns tempos e viajar para algum lugar distante, onde o crimi-
noso não pudesse me achar. Enquanto um policial cuidava 
do meu bem-estar de noite, eu pensava para onde poderia ir. 
Achei que deveria cruzar o país, para uma cidade distante, a 
alguns milhares de quilômetros, onde quem queria me fazer 
mal não me encontraria. 

Cinco dias depois, comuniquei ao delegado minha deci-
são e, apenas para ele, revelei meu destino. Qualquer contato 
futuro entre meus empregados e pessoas que administrassem 
meus bens, pelo menos por um certo tempo, aconteceria por 
meio da polícia, conforme acertei com o delegado. 

Foi aí que cheguei a esta cidade, onde te conheci. Aqui 
eu tive, por um breve período, alguma tranqüilidade e os 
momentos mais felizes de minha vida. Com você vi que não 
estava mais sozinho e que havia encontrado alguém que 
amava, com quem poderia contar para o resto da vida. No 
começo, tive alguns pesadelos com aquela criatura. Imagi-
nava aquele homem terrível invadindo minha casa no meio 
da noite e me levando. Apesar disso, acabei esquecendo meu 
problema, principalmente depois que me apaixonei e me ca-
sei com você. Os anos se passaram e passei a pensar que 
aquele demônio nunca chegaria até mim. Só que, para mi-
nha surpresa e pânico, uma outra carta chegou. 

Ele sabe onde estou e não vai me deixar em paz. Virá 
atrás de mim e tenho medo do que possa acontecer a você e 
ao nosso filho. Para qualquer lugar do mundo para onde eu 
for, tenho certeza de que ele vai me encontrar.

– Meu amor. Eu não deixarei que ele leve você embora 
– disse Mirna. Ela o abraçou. 
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XVI

Quando o dia ia embora e o manto das trevas cobria a 
cidade, a aflição tomava conta do casal. Para não arriscar 
a segurança do filho, Júlio trouxe Ivor para dormir com ele 
e a esposa no quarto. O menino era o único que dormia 
tranqüilo, vigiado pelos pais. Nada sabia o pequenino sobre 
o mal à espreita. A família nunca saía de casa à noite e Jú-
lio contratou dois seguranças para vigiar sua residência. No 
fundo, acreditava que essa proteção não ia adiantar muito. 
O que tinha em mente era proteger a esposa e o filho para 
que seu perseguidor não os alcançasse. 

O tempo corria e o indesejado visitante não chegava. 
Horas, dias, meses e, enfim, um ano. Júlio começou a acre-
ditar que tudo não passara de um blefe e que os seguranças 
contratados para protegê-lo haviam intimidado seu algoz, 
fosse ele um criminoso mortal ou um ser de outro mundo. 
E o provável, pensava Júlio, era que fosse mesmo um ser 
humano comum, porém um bandido hábil e engenhoso o 
bastante para escapar da polícia; talvez se tratasse de um 
gênio do crime, escondido por detrás de uma poderosa or-
ganização. Nesse caso, não havia dúvidas: com a proteção 
particular estaria relativamente seguro. Jamais abandona-
ria a segurança particular, mesmo que custasse todo o seu 
dinheiro. Além disso, mantinha contatos freqüentes com a 
polícia. Embora os homens da lei não houvessem até aquele 
momento descoberto o responsável pelas ameaças, ao mes-
mo tempo não identificavam nenhum perigo iminente para 
Júlio e sua família; claro, desde que tomasse algumas pre-
cauções como a contratação de seguranças e a instalação de 
um circuito de TV ao redor e dentro da casa onde morava. 
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XVII

Nesses tempos em que o medo se dissipara – não por 
completo, mas em boa parte – Júlio havia retomado um rit-
mo de passeios noturnos com a esposa e, eventualmente, até 
com o filho. Numa dessas noites, voltava de um restaurante 
com Mirna, levado por um motorista e um segurança. Em 
casa, o pequeno Ivor dormia sob os cuidados da babá. O 
carro parou à frente da casa. Mirna, Júlio e o segurança 
saltaram do veículo. Em seguida, o motorista foi estacionar 
o carro. O segurança que acompanhava o casal juntou-se a 
outro que vigiava a entrada da casa. 

Júlio fechou a porta, enquanto Mirna caminhou no sen-
tido das escadas. No que Júlio virou-se para segui-la, alguém 
bateu na porta. “Devem ser os seguranças; já subo”, disse. 

Só que, ao abrir a porta, constatou que não eram os se-
guranças que o chamavam. Ao invés deles, estava a razão de 
anos de medo, de intranqüilidade e de angústia, o seu maior 
terror: a temida criatura. O mesmo ser pálido, idêntico ao 
que Júlio vira na infância, muitos anos antes, todo vestido 
de preto e com sua aparência cadavérica. Mais parecia mes-
mo um esqueleto em trajes humanos do que um homem de 
verdade. Em meio à escuridão de fora da casa, o rosto do ser 
sinistro se destacava por seu branco excessivo. 

Júlio gritou com o impacto provocado pela maléfica 
presença. Mirna, também apavorada, parou de subir os de-
graus, olhou para trás e ficou em estado de choque frente à 
criatura. Petrificado pelo terror, o casal tinha certeza de que 
estava diante de alguma coisa que não pertencia a este mun-
do. A centímetros do ente maligno, o mesmo que raptou 
seus pais anos antes, Júlio sentia-se estranho. Não conseguia 
mexer-se. A noite, que até instantes atrás era quente, agora 
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parecia gelada. A impressão do rapaz era de que um vento 
frio soprava por trás do estranho homem. Júlio não entendia 
como ele havia passado pelos seguranças e nem porque eles 
não apareceram quando gritou. Mesmo assustado, reuniu 
forças para falar à criatura.

– O que você quer? Pode ficar com a minha fortuna, 
com essa casa e com tudo o que eu tenho; só não nos faça 
mal. Foi você quem levou meus pais embora. O que fez com 
eles? Você os matou?

O ser permaneceu em silêncio por alguns segundos, pas-
sivo, sem demonstrar qualquer emoção. Até que seus lábios 
mexeram e uma voz gutural, semelhante à de um animal 
selvagem, disse: 

– Eu levei seus pais e agora vim buscá-lo. Levarei você e 
todos os seus descendentes. E ela também pode vir. 

Mirna estava paralisada na escada. O pavor também to-
mou conta de Júlio, pois sabia o que a criatura queria dizer: 
ele levaria Mirna e o pequeno Ivor. 

– Você não pode fazer isso. Eu não prometi nada. Nun-
ca fiz nenhuma promessa a você. 

– Não importa. Cumpra-se o que seus antepassados 
prometeram e compactuaram com as forças que represento. 
Isso me dá poder para levá-lo e a todos os seus descenden-
tes, para que sirvam ao meu mestre, para que suas almas se 
consumam no mal eterno e sem fim – respondeu o espectro 
de maneira seca. 

– Isso não vai acontecer. Minha família não vai servir ao 
mal e a você. 

Júlio olhou para Mirna mais uma vez e gritou:
– Fuja! 
Depois de gritar, Júlio deu um empurrão no ser, atracan-

do-se com ele na direção da rua. Os dois caíram para fora 
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da casa. Ao invés de fugir, Mirna desceu. Correu aflita para 
a porta e escutou um grito desesperado de Júlio. 

Ao chegar a porta, entretanto, não entendeu o que havia 
acontecido. Do lado de fora da casa reinava a tranqüilidade 
e não havia sinal nem de Júlio e nem de seu perseguidor. Ao 
invés deles, viu os dois seguranças conversando calmamente. 
Ela desmaiou. 

XVIII

Horas depois, Mirna acordou em sua cama. Ao seu 
lado estava o dr. Braun, médico da família. Outro homem 
o acompanhava. Usava um paletó cinza. A primeira palavra 
que pronunciou foi o nome do marido. 

– Júlio. Cadê o Júlio? Onde é que ele está?
Nisso, o pequeno Ivor entrou pelo quarto e atirou-se na 

cama, abraçando a mãe.
– Cadê o meu pai? – indagou o pequeno. 
– Onde está o meu marido? – perguntou novamente.
O homem de paletó cinza e cabelos grisalhos, após ob-

servar tudo em silêncio, falou: 
– Não sabemos. 
– Como não? Ele estava dentro de casa comigo, quando 

aquela coisa apareceu e...
O homem e o médico se entreolharam, como se quises-

sem saber mais sobre a criatura.
– Quem? – interpelou o homem.
– Aquela coisa. Ela levou meu marido. Vocês têm que 

tomar uma providência. 
– Senhora, por favor, insisto em que se acalme e nos 

conte como tudo aconteceu, pois será a melhor forma para 
podermos encontrar seu marido. 
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O homem de cabelos grisalhos apresentou-se. Era o se-
nhor Marlos Brayner, policial. Ele falou que os seguranças vi-
ram Mirna sair de casa, dizer algo que eles não entenderam e, 
depois, desmaiar. O policial contou ainda que, enquanto um 
dos seguranças a socorreu, o outro procurou Júlio, mas não 
achou ninguém. O segurança encontrou apenas a babá cui-
dando do filho do casal, no quarto. A babá chamou a polícia 
e o médico. Os policiais deram uma busca na casa e nos arre-
dores, contudo não descobriram nenhum vestígio de Júlio. 

– Seu marido mantinha seguranças tomando conta da 
casa e da família – disse o policial. De que ele tinha medo? 
– perguntou. 

Muito nervosa, Mirna contou todos os fatos relatados 
pelo marido, desde o desaparecimento dos pais dele, na in-
fância, até a carta mais recente recebida e o encontro maca-
bro daquela noite. 

– A senhora diz que seu marido gritou e que empurrou 
a pessoa que estava à porta. Provavelmente os dois caíram 
para fora, brigando. Só que os dois seguranças que ficavam 
na frente da sua residência não viram nem escutaram nada, 
a não ser quando a senhora saiu. Como isso é possível?

– E se eles estiverem envolvidos? Pode ser que tenham 
ajudado o homem que raptou meu marido. Ele pode tê-los 
subornado. 

O policial olhou sério para Mirna. 
– Poderíamos acreditar nessa hipótese. Isso se a cena do 

seu desmaio também não tivesse sido presenciada por seu 
vizinho ao lado, que acabava de chegar, e por um outro gru-
po que conversava na porta de casa, do outro lado da rua. E 
ninguém viu qualquer pessoa com essa descrição, muito me-
nos brigando com o seu marido. Definitivamente, nenhum 
dos dois foi visto por qualquer pessoa, desde que seu marido 
e a senhora entraram em casa. 
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O silêncio tomou conta do quarto. Todos se olhavam e 
ninguém tinha uma resposta. 

– A senhora pode vir comigo um instante? – perguntou 
o policial. 

Ele levou Mirna para a parte inferior da casa, no quarto 
onde haviam sido instalados os equipamentos do circuito de 
TV para monitorar dentro e fora da residência. Um dos se-
guranças contratados pelo marido estava sentado operando 
o equipamento, frente a um monitor. 

– Pode passar mais uma vez – mandou o policial.
– Claro. 
O segurança apertou um botão e apareceu a imagem da 

casa na tela. Júlio e Mirna chegam, abrem a porta e entram. 
Por uns 30 segundos a porta permanece fechada. De repen-
te, ela se abre e Mirna passa correndo para o lado de fora. 
Ela fica parada por segundos e desmaia. Os seguranças, que 
estavam alguns metros à frente da casa, correm para ampa-
rá-la. 

Mirna olha, assustada, para o policial. 
– Não há nenhuma outra imagem registrada do seu ma-

rido, depois que vocês voltaram e entraram na casa. Não te-
mos nenhuma imagem dele e nem do homem que a senhora 
disse ter visto. 

XIX

Nunca mais se teve notícias de Júlio. As investigações, 
a exemplo do sumiço dos pais dele, não chegaram a ponto 
algum. Mirna herdou a fortuna do esposo e isso até fez com 
que lhe recaíssem suspeitas; entretanto, dadas as circunstân-
cias anteriores, confirmadas pelo delegado na cidade de Jú-
lio, logo as desconfianças foram afastadas. 
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Mirna jamais se recuperou do desaparecimento do ma-
rido e precisou ser submetida a vários tratamentos médicos 
– inclusive psiquiátricos – para tentar, em vão, superar o 
trauma. A criatura aparecia em seus sonhos, para atormen-
tá-la e ela temia que viesse para levá-la e ao filho. A seguran-
ça da casa ganhou mais reforço, enquanto a irmã e amigos 
tentavam acalmá-la, dizendo que ficariam ao seu lado. 

Mesmo assim, Mirna não conseguia ter paz. Pensando 
no que acontecera com o marido e lembrando que o estra-
nho homem manifestara seu desejo em também levar embo-
ra ela e o filho, sua primeira providência foi avisar às pesso-
as próximas que nunca nenhuma carta deveria ser entregue 
ao pequeno Ivor, sem que passasse por ela. E Mirna jamais 
abriria qualquer correspondência anônima. 

XX

Mais de um ano se passou desde o desaparecimento de 
Júlio. Um dia Mirna esperava o filho na porta da escola. Ele 
veio correndo em sua direção. Como de costume, abraçou 
a mãe. 

– Tenho um negócio pra te mostrar. 
– O que é, filho? 
– Isso, mãe. 
Mirna sentiu um calafrio pelo corpo quando a criança 

tirou do bolso um papel. Uma carta! 
– O que é isso, Ivor? – perguntou com a voz trêmula e 

com um terrível mal-estar. 
– Eu tava brincando hoje com os meus amigos, e o Car-

linhos me disse que um homem entregou esse envelope. Pe-
diu pra ele me entregar. 

– E você abriu essa carta, meu filho? – perguntou a mãe, 
hesitante. 
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– Abri.
– E o que é que ela diz?
Mirna sentiu seu coração em disparada. O menino es-

tendeu a mão, com o envelope, para a mãe. Ele olhava com 
curiosidade. Em silêncio, Mirna pegou o papel. Sua mão tre-
meu intensamente. Ela achava que iria desmaiar. Olhou para 
o filho, sem querer demonstrar a tensão e o medo. Passou a 
mão na cabeça do menino, com um misto de carinho e inse-
gurança, e abriu a carta para ver o que estava escrito. 
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AnA
“Raparigas mortas, não me desejais? 
Vossas companheiras, as que ainda são vivas, 
Nem sequer me querem um instante olhar,
Sonharei amores muito lindos, raros...
Sonharei amores como jamais há,
Cantarei cantigas, raparigas mortas – 
Cantarei cantigas para vos louvar.”

Augusto Frederico Schmidt

Gelava. Procurei um bar para tomar alguma bebida. 
Logo que entrei, um barman com a cara de Basil Rathbo-
ne, aquele ator britânico, famoso por interpretar Sherlock 
Holmes, nos anos 40, me olhou e perguntou o que iria de 
tomar. Pedi uma dose de conhaque e observei o movimento 
ao meu redor. 

O lugar não estava cheio. Três mesas ocupadas preen-
chiam a área mais próxima ao balcão. Ao meu lado, um 
velho com uma longa barba branca, com idade próxima aos 
setenta anos. Brigava com o próprio corpo para se manter 
acordado e para não cair ao chão, com um copo cheio de 
uma bebida azul. 

O barman trouxe conhaque. Serviu e, sem muitas pala-
vras, virou-se para a pia, para enxugar alguns copos. 

Logo após dar o primeiro gole no meu conhaque, algo 
mexeu comigo, bem ao fundo do bar, com muito mais força 
do que o álcool que eu acabara de ingerir, queimando minha 
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garganta. Uma loira de cabelos muito claros e olhos verdes, 
levemente puxados. Esses olhos brilhavam a distância. Sua 
pele também era clara, o nariz, fino, e os lábios, voluptuo-
sos. Os cabelos caíam até os ombros. Não eram muito lon-
gos. Usava um vestido preto, com um corte diferente, meio 
europeu; francês eu diria. Ela parecia olhar pra mim, mas de 
forma fria, sem esboçar expressão. 

A cada gole na bebida, eu voltava e olhava rapidamen-
te para ela. Sou muito tímido e não tenho tanta facilidade 
para me aproximar de uma mulher, ainda mais se ela não 
demonstrar nenhum interesse por mim. De qualquer modo, 
volta e meia me virava e lá estava ela, linda, mas, aparente-
mente, fria como a noite.

Tomei rapidamente meu primeiro copo de conhaque e 
pedi ao barman o segundo. 

De repente, comecei a ter um pouco de esperança de 
que poderia, pelo menos, trocar umas palavras com aquela 
linda mulher. Parecia que aquele olhar frio me alcançava e 
até achei que ela chegou a sorrir pra mim. Impressão, como 
efeito da bebida, ou verdade?

Com a segunda dose, criei a coragem que não tinha, 
mandei a timidez para o espaço, me levantei e resolvi ir até 
a mesa onde a moça estava. A garota manteve a expressão 
inalterada. Olhei para ela e a cumprimentei. 

– Olá.
– Olá. 
– Desculpe chegar dessa maneira. Resolvi vir até aqui e 

falar com você. 
Dessa vez, ainda que séria, ela demonstrou alguma sim-

patia. 
– Você não é daqui. Nunca te vi.
– Não. Cheguei hoje. Vim a trabalho. Devo ficar mais 

uns dois dias por aqui. Como você se chama?
– Ana.
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– Muito prazer, Ana. Meu nome é Arthur.
– Por que não senta um pouco, Arthur? – ela sugeriu; 

no que aceitei. 
– Desculpe se estou incomodando. 
– Não está. É bom ter alguma companhia de vez em 

quando. 
– Você não tem o costume de sair?
– Sim. Só não tenho amigos. 
– As pessoas aqui não devem ser muito simpáticas. 
– Não me envolvo muito com as pessoas daqui – ela 

falava em tom decidido. 
Eu continuava achando Ana um pouco fria. Depois, 

pude perceber que na verdade havia tristeza em seu olhar. 
Por isso até me senti privilegiado por ela ter me deixado 
sentar para conversar. 

– Você mora aqui perto? – perguntei.
– Moro a algumas ruas daqui. Que trabalho você veio 

fazer aqui?
– Sou advogado. Clientes meus têm terras por aqui e me 

deram a tarefa de vendê-las. 
– Ah... vai vendê-las...
– É provável. Você quer comprá-las?
– Não, obrigado. Já moro em uma velha casa que me é 

suficiente.
– O que você faz, Ana?
– Hoje não faço mais nada. Vivo da minha propriedade. 

Só cuido do casarão onde moro. Durante as noites, dedico 
meu tempo a passear pelas ruas da cidade. Enquanto o frio 
vento noturno sopra, procuro uma companhia, alguém com 
quem possa conversar e, quem sabe, me apaixonar.

Aquelas palavras me empolgaram. Belas palavras. “En-
quanto o frio vento noturno sopra, procuro uma companhia”.

– Quem sabe você não está perto de encontrar o que 
procura – insinuei, num raro momento de desembaraço. – O 
que tem de interessante pra fazer aqui?
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– Não tem muita coisa. A natureza em volta da cidade 
é muito bonita: montanhas, cachoeiras. Há umas casas an-
tigas, bem bonitas, ótimas para se ver, e, boa comida. Não 
muito mais do que isso. Ah, sim – emendou – há fantasmas 
na cidade. Você acredita em fantasmas?

Dei uma risada. 
– Não. Nunca vi nenhum.
– Tenho certeza de que se andar pelas ruas aqui, de noi-

te, verá vários.
– Você já viu algum?
– Muitos.
– Então por que não me apresenta a algum deles? – brin-

quei.
– Uma hora você pode acabar achando um. Acredite. 
– Se você encontrar a paixão que disse que procurava, 

tenho certeza de que também vou ver um fantasma.
Vi que o copo de Ana estava vazio e lhe sugeri mais uma 

dose:
– Seu copo está vazio. O que você quer tomar?
– Obrigada. Eu já bebi o bastante. 
– Tem certeza de que não quer beber nada mesmo? Que 

tal um suco ou refrigerante, uma bebida leve?
– Obrigada. Não quero nada mesmo. 
– Vou te pedir licença um instante. Vou pegar só mais 

um copo pra mim. 
Fui até o balcão e pedi mais uma dose.
Sério, o homem me serviu. Eu puxei brevemente a con-

versar com ele:
– Veja só: mal acabei de chegar e já fiz amizade com uma 

bela mulher. 
O homem me observou sem falar. Olhava bem sério. 
– Aquela mulher que me chamou para sentar. 
– Mulher? – perguntou, me encarando com um ar de 

mistério. Nesse momento, achei que era mesmo o Sherlock 
Holmes do cinema. 
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– Sim, aquela loira – disse apontando pro fundo do bar. 
Ele permaneceu parado, me observando com os olhos ar-

regalados. Não lhe dei mais atenção. Paguei as bebidas, deixan-
do uma boa gorjeta, e voltei para perto da minha companhia.

– Tem certeza de que não quer um drinque?
– Não. Obrigada. Na verdade, já é hora de ir embora.
Ao ouvir isso, fiquei preocupado. Não queria me sepa-

rar de Ana em tão pouco tempo. 
– Você tem que ir, mesmo? A conversa está tão boa... 
– Preciso mesmo ir. Quem sabe outra noite a gente se 

encontra e conversa mais.
Sem desejar que ela fosse, mas não querendo parecer 

inconveniente, disse:
– Em outra noite não estarei mais aqui. Já terei ido em-

bora.
Ana me encarou com complacência, como se estivesse 

com pena em me deixar só, e disse:
– Eu tenho que ir de qualquer jeito. Vou dar uma suges-

tão: por que você não me acompanha até em casa? A gente 
vai ter mais um tempo pra conversar.

Fiquei tão feliz com a idéia que, imediatamente, pus 
meu copo sobre a mesa e nem pensei em terminar de tomar 
minha bebida.

– Então vamos?
Ana me estendeu a mão delicadamente, sorrindo. Não 

podia acreditar que ela tinha se entusiasmado comigo e que 
queria mais um pouco de conversa. Saímos de braços dados. 
Do lado de fora, gelava e o vento me fez sentir frio até os 
ossos. A rua estava muito escura. 

– Por esse lado – indicou Ana.
De mãos dadas, seguindo pela direita, pegamos uma rua 

mais escura ainda. Aproveitei-me do frio para puxar o corpo 
da mulher loira para junto do meu. No meio daquela rua, 
parei, trouxe seu rosto na direção do meu e nos beijamos. 



M a r c e l o  A r a ú j o 

52

Era uma doce sensação tocar os lábios de Ana. 
– Nesta noite fria, não poderia ter me acontecido algo 

melhor do que encontrar você – eu disse.
– Pode ter certeza que pra mim também – ela respon-

deu.
Notando certo aroma de perfume na rua, perguntei a 

ela:
– Este cheiro... são flores, não?
– Sim. São comuns por aqui. Elas só soltam esse perfu-

me durante a noite.
Continuamos caminhando pela rua. Quanto mais avan-

çávamos, apesar de eu estar adorando ter aquela mulher 
próxima a mim, comecei a achar o ambiente estranho. A 
rua não parecia mais simplesmente deserta e sim morta. Ia 
vendo casas cada vez mais velhas, algumas abandonadas, 
com suas janelas quebradas e apenas o escuro e o vazio no 
interior. Várias portas, pela aparência antiga e descuidada, 
demonstravam que não se abriam há muitos anos, talvez 
décadas. 

– Essa deve ser a parte mais antiga da cidade, não?
– É sim. Quase ninguém mora mais por aqui. A maior 

parte desses moradores deixou a cidade há anos. Uma época 
uma doença terrível matou muita gente, principalmente por 
aqui onde estamos andando. Os que sobreviveram não qui-
seram se arriscar a permanecer aqui e pegar a doença. 

– Você continuou.
– Bem... como eu disse pra você... isso foi há muito tem-

po.
A rua chegou ao fim e, para tornar o cenário ainda mais 

sinistro e desolador, passamos por um cemitério. 
– Bem, concluo que foi pra cá que os que não sobrevi-

veram vieram.
Ana não riu. Apenas falou:
– É um cemitério antigo. Existe há mais de cem anos 
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Andamos ainda por mais uns cinco minutos, depois do 
cemitério. Finalmente chegamos onde ela morava. De iní-
cio fiquei perplexo. A casa era enorme, porém velha, com 
aspecto tão sinistro quanto as outras que havíamos visto. 
Poderia jurar, pelo estado daquela residência, que há muitos 
anos – muitos anos mesmo – nenhuma viva alma entrava 
ali. Claro que não fiz esse tipo de comentário para Ana, o 
que pareceria, no mínimo, indelicado. Tentei disfarçar essa 
impressão nada positiva. 

– Você mora só? 
– Sim. Faz muitos anos que moro sozinha nesta casa. 
– Deve se sentir um pouco solitária, não?
– É verdade. Eu me sinto bastante solitária – ela falou 

isso não com um tom de melancolia, mas com certa sensuali-
dade na voz. Imediatamente, puxou-me e me beijou. Àquela 
altura, eu nem ligava mais para a casa, se era velha ou não. 
Apenas queria ficar junto a Ana. A rua gelava. 

– Nossa que frio! – reclamei. 
– Vamos entrar, meu amor. Aposto que lá dentro vai 

estar bem quente. Quer entrar?
– Claro que sim. Não vou recusar o convite. 
Ana sorriu para mim e me puxou pelo braço. Atraves-

samos um portão de ferro baqueado pelos anos; tanto que 
sua abertura produziu enorme ruído, resultado das juntas 
enferrujadas. Cruzamos o que outrora deveria ter sido um 
jardim e agora era dominado por mato. Espantava-me, aci-
ma de tudo, o fato de uma mulher tão linda como Ana não 
ter o menor apreço pelo local em que vivia, a ponto de, se-
quer, pedir para alguém cortar a grama. Logo pensei que ela 
poderia passar por dificuldades financeiras e não ter outra 
opção de onde viver. 

O interior da casa não me causou menos impacto que o 
exterior. Não havia a menor dúvida de que me encontrava 
em um lugar muito antigo e praticamente abandonado de 
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cuidados. A escuridão que dominava a sala não escondia 
os efeitos do tempo: bastante poeira, rachaduras na pare-
de, teias de aranha e o péssimo estado de conservação dos 
móveis. Móveis, diga-se de passagem, fabricados em tempos 
remotos, com um design da época da minha avó. Uma mesa 
enorme me chamou a atenção. Parecia feita de alguma ma-
deira resistente, como carvalho; nada a ver com os móveis 
em estilo minimalista e tão frágeis que decoram os lares, 
hoje em dia. Voltei a jurar para mim mesmo que ninguém 
do mundo dos mortais teria entrado naquela casa por anos 
ou décadas. 

– Não tenho luz elétrica aqui dentro. Vai se incomodar 
se usar uma vela para nos guiar? – perguntou Ana.

– De jeito nenhum. Faltou luz? – perguntei. 
– Não dá pra te explicar agora – respondeu. 
Antes que eu percebesse qualquer movimento, a bela 

mulher apareceu com uma vela já acesa na mão direita. A 
falta de luz reforçou minha convicção de que Ana deveria 
enfrentar alguma situação econômica não favorável. Imagi-
ne viver em uma casa sem eletricidade! 

– Você já arrumou uma vela? – perguntei, impressiona-
do.

– Sempre deixo uma, guardada em um lugar estratégico. 
Vamos para o meu quarto. É por aqui.

Ela disse isso apontando a vela na direção de uma esca-
da. Subimos dois lances e, em seguida, caminhamos na di-
reção de um corredor escuro. Não fosse a presença daquela 
linda mulher, eu jamais estaria ali. 

Percorrer aquele corredor escuro, sombrio, eu diria fan-
tasmagórico, produziu em mim uma sensação de medo. Por 
dentro, sentia pânico por algo que não podia explicar. Ja-
mais tive medo de escuro ou de entrar em um lugar deserto, 
no entanto, apesar da satisfação que a companhia de Ana 
me trazia, um pavor ia se manifestando. Não queria que ela 
percebesse isso. 
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No corredor em que a escada terminava vi algo que me 
deixou confuso: um enorme quadro pendurado na parede, 
com o retrato pintado à maneira realista de uma mulher, que 
não era outra se não a própria Ana ou então, alguma an-
cestral absurdamente semelhante. Parei para admirar aquele 
retrato. O quadro mostrava o busto da mulher, que vestia 
uma roupa preta, provavelmente um vestido, a julgar pelos 
contornos. 

– Quem é, sua bisavó? – perguntei, no que ouvi uma 
resposta que não me convenceu nem um pouco.

– Sou eu mesma. 
– Está brincando. Não pode ser. Esse retrato deve ter 

décadas, talvez mais de um século. 
– Acredite. Sou eu mesma.
Como havia tomado umas doses de bebida, até achei 

que pudesse estar fazendo confusão em relação à idade do 
quadro. Talvez fosse uma daquelas obras de artistas cria-
das em cima de um estilo antigo. Não tive mais tempo para 
divagar sobre a idade real do retrato. Ana logo me puxou 
pelo braço para o fim do corredor. Paramos em frente a uma 
enorme porta de madeira. 

– Este é o meu quarto. 
Abriu a porta e entramos. O aposento contrastava com 

o restante da casa. Não contrastava com a decoração, que 
se assemelhava ao estilo art déco daquele imóvel. Transpa-
recia uma atmosfera diferente, com vida, o que destoava de 
todos os lugares por onde vínhamos passando desde que 
saímos do bar, como aquelas velhas casas abandonadas há 
alguns quarteirões. Não estava escuro e sim iluminado por 
um monte de castiçais com velas. 

– Não é perigoso sair de casa e deixar um monte de velas 
acesas desse jeito? – perguntei. – Pode incendiar a casa.

– Não se preocupe. Moro aqui há muitos anos e a casa 
nunca pegou fogo. Gosto de deixar as velas acesas ilumi-
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nando o quarto mesmo quando saio, para que as pessoas 
saibam que a casa não se encontra totalmente abandonada e 
que cedo ou tarde eu retornarei ao meu quarto. 

Uma enorme cama ocupava o centro do quarto. Ela es-
tava com uma colcha de cor vinho que não cobria comple-
tamente a cama e deixava perceber que, por debaixo, havia 
lençóis brancos. No canto esquerdo do quarto, uma pentea-
deira com um enorme espelho e objetos de adereço do sexo 
feminino, como alguns colares. 

Toda essa percepção aconteceu muito rapidamente, pois 
Ana logo me fez esquecer de onde estava. Nem trocamos 
palavras. Puxei-a para perto de mim e lhe dei um beijo. 

De olhos fechados, senti cada milímetro da pele dos seus 
lábios. Abraçamo-nos com força e logo caímos na enorme 
cama. Trocamos mais e mais beijos, enquanto eu segurava 
seu pescoço e deslizava meus dedos pelo seu cabelo loiro. O 
medo que eu sentira ao entrar na casa já acabara totalmente 
e eu nem mais pensava em nada a não ser naquela mulher. 

Em questão de minutos já estávamos sem roupas e fa-
zendo amor. 

O prazer veio tão forte, de uma forma como eu nunca 
havia sentido. Fiquei bem perto de Ana, abraçando-a e sus-
surrando em seu ouvido: “Você é linda, Ana. Gostaria de 
ficar aqui para sempre, com você”. Ela abriu um sorriso por 
alguns segundos e disse: “Eu também, só que, infelizmente, 
isso não vai acontecer”. 

O sorriso logo sumiu e seus olhos assumiram uma 
tristeza. 

“Falando assim você me deixa triste”, eu disse. “Me 
lembra que logo vou ter que ir. Isso não quer dizer que não 
possa voltar”, emendei. “Pretendo ver você o mais rápido 
possível. Juro que quero. Estou apaixonado por você”. 

Ana apenas olhava e ouvia minhas palavras. Chegou o 
rosto perto do meu e me deu um beijo, o mais longo de to-
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dos; talvez tenha durado mais de um minuto e me deixou sem 
fôlego. Continuamos a nos envolver com carícias não sei por 
quanto tempo. O tempo não me importava naquela circuns-
tância. Pelo contrário, não queria que passasse. Só desejava 
permanecer junto a Ana, desfrutando do seu carinho. 

Não percebi quando caí no sono e nem por quanto tem-
po. Poderiam ter se passado minutos ou talvez horas. Foi um 
sono profundo. Sonhei com Ana. Seu rosto aparecia flutu-
ando à minha frente; apenas o seu rosto. Eu tentava tocá-lo 
e não conseguia. Então, caminhava por uma trilha escura; 
parecia um túnel. Via uma luz à distância. Aproximei-me 
até notar que uma silhueta humana aparecia no centro dessa 
luz. Ela estava de costas, mas pude perceber que era Ana. 
Coloquei as mãos sobre os seus ombros. Toquei o seu pes-
coço e senti que estava extremamente frio; gelado, para ser 
mais preciso. 

– Algo errado, Ana? O que houve?
Ela virou-se para mim. Não era mais aquela linda mu-

lher com quem eu fizera amor. Seu rosto estava completa-
mente enrugado, como se ela tivesse mais de 100 anos. Era 
velha e não jovem, como antes. Seus cabelos estavam to-
talmente brancos e maltratados. Seus lindos e magnéticos 
olhos haviam desaparecido. As pálpebras se abriam, mas no 
interior delas enxergavam-se apenas pontos escuros. 

– Ana, é você? – foram as únicas palavras que eu con-
segui dizer.

Ela estendeu os braços em minha direção, como se viesse 
me abraçar. Senti mão geladas sobre o meu pescoço e aquela 
mulher fantasmagórica à minha frente, que em mais nada lem-
brava a linda loira com quem me deitara, antes de adormecer. 
As mãos geladas comprimiram meu pescoço de tal modo que 
comecei a ficar sufocado. Não conseguia mais respirar.

Meu fôlego foi retomado quando abri os meus olhos. Li-
vrara-me daquela criatura sinistra que tomara o lugar de Ana. 
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Entretanto constatei que meu real espanto mal começara. 
Não estava mais em uma confortável cama e sim sobre 

uma superfície fria que parecia mármore! Já vestia minhas 
roupas, o que não me impediu de sentir um tremendo frio. 
Claro, eu estava ao ar livre e zonzo o suficiente para levar 
alguns segundos para compreender a situação. Centenas 
de cruzes e lápides ao meu redor denunciavam o local na 
noite sombria, e, a superfície fria em que estava deitado, 
nada mais era do que um túmulo. Uma pequena fotografia, 
muito antiga e em preto e branco, provavelmente do início 
do século 20, aparecia por sobre a lápide. Apesar da idade 
do retrato, imediatamente reconheci, nele, o rosto de Ana. 
Por mais absurda que aquela situação pudesse parecer, não 
havia dúvidas: o rosto jovem, com um aspecto sereno, era o 
mesmo da mulher com quem eu estivera há poucas horas. 

Schelisinger era o seu sobrenome, o que mostrava que 
ela deveria ter origem germânica ou de algum outro país 
europeu. A data de seu nascimento constava 15 de junho de 
1880. A da sua morte, 21 de setembro de 1950. Ana morreu 
por volta dos 70 anos. 

Não havia dúvidas de que eu vira um fantasma. Mais 
do que isso: beijara e até fizera amor com um. Ou teria eu 
me embriagado a ponto de perambular pelas ruas e cair ali, 
no cemitério? Definitivamente, não era possível. Não me 
encontrava tão entorpecido pelo álcool. Tinha bebido pou-
co e jamais tive alucinações em minha vida. Eu conhecera 
Ana naquele bar, horas antes, e saíra com ela pelas ruas da 
cidade. E também posso jurar pela minha alma que entrei 
naquela velha casa. 

Saí correndo pelo cemitério. Impossível saber como eu 
entrei ali, mas o fato é que havia me metido muito adentro. 
Meu coração batia em disparada e o medo que me visitara 
antes agora voltava com força total e com uma real razão. 
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Foi a intuição que me fez chegar ao imenso portão do 
cemitério. Estava fechado. Não me saía da cabeça o que te-
ria me colocado ali, exatamente sobre o túmulo de Ana. Eu 
nem a conhecia. Como teria ido parar justamente em sua 
sepultura? Seria uma brincadeira de mau gosto, de alguém? 
Deixei as perguntas de lado e pulei o portão, não sem rasgar 
a camisa e arranhar meu ombro. 

Mais aliviado por sair daquele lugar, tive as dúvidas no-
vamente martelando em minha cabeça. Por mais medo que 
sentisse, queria uma explicação. Andei na direção da casa. 
Quando cheguei, pude constatar que não se tratava de uma 
fantasia. De fato, eu passara por ali, horas antes. O local 
mantinha seu aspecto macabro. O silêncio reinava tão se-
pulcral quanto no cemitério e as trevas dominavam a velha 
residência. 

O barulho de algo, atrás de mim, me fez dar um gri-
to. Era apenas um gato preto, miando e correndo pela rua. 
Logo o felino sumiu no meio do mato. Eu não iria ficar ali, 
sozinho, naquela noite fria, no meio da escuridão, esperan-
do que um fantasma aparecesse à janela e me chamasse para 
entrar. Voltei pelo mesmo caminho que fizera com Ana. 

À volta, após um bom quarto de hora andando apres-
sado, vi que passava pelo mesmo bar onde encontrara Ana. 
Ainda estava aberto. Só então me lembrei que possuía um 
relógio e olhei as horas. Não haviam se passado mais do que 
três horas desde que aquela sucessão de fatos sobrenaturais 
me envolveu. Entrei no local, já vazio. Apenas o homem do 
balcão permanecia, lavando louças e já se preparando para 
fechar. Ele não deixou de notar minha feição de pavor e o 
estado sujo das minhas roupas. 

– Aconteceu alguma coisa, senhor? – disse ele, me olhan-
do com um ar misterioso. 

– Sim. 
O fato de não conhecer aquele homem não me impediu 
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de lhe narrar minha história, sem nenhum receio de que pu-
desse me tomar por um louco. 

Tão logo citei o nome Ana, o homem arregalou os olhos 
e disse:

– Você a viu?
– Sim. Ela estava aqui comigo. Lembra que a mostrei? 

Você a conhece?
– Todos aqui conhecem a história dela. 
O homem do bar me contou a história. 
Ana era uma das mais belas mulheres da cidade, na vi-

rada do século 19 para o 20. Era de família rica e corteja-
da pelos homens da cidade. Apaixonou-se por um deles. Os 
dois viveram um romance forte; pelo menos ela acreditava 
nisso. Um dia, porém, esse homem apaixonou-se por outra 
e, bruscamente, sem dar satisfações, abandonou Ana. Em 
pouco tempo, o homem e sua nova namorada casaram-se e 
mudaram-se definitivamente da cidade. 

Ana nunca conseguiu aceitar a verdade cruel. Triste e 
desiludida, começou a enfrentar uma existência amarga. 
Jamais se apaixonou novamente por outro homem, mesmo 
com os esforços do pais em tentar tirá-la daquele estado. 
Das marcas da desilusão amorosa para a loucura não foram 
muitos passos. A jovem perdeu a sua consciência e, junto 
com ela, a juventude e a beleza. Os anos se passaram e veio 
a terrível peste que atacou a região, matando ou espantando 
a maior parte dos moradores daquela parte da cidade. Sua 
mãe pereceu em meio à epidemia.

O pai, paciente, cuidou da filha o quanto pôde. Quando 
ele morreu, Ana tinha quarenta anos. Alguns parentes ten-
taram cuidar da mulher, porém, incomodados pelo tempera-
mento cada vez mais irrequieto e insano dela, afastaram-se. 

O isolamento dominou a velhice de Ana. Onde havia uma 
linda mulher, tomou lugar uma velha louca, que andava pelas 
ruas à noite, gritando e procurando pelo seu amor perdido. 



Com a aparência descuidada e doente, Ana vivia da cari-
dade de algumas pessoas bondosas que de vez em quando lhe 
davam alguma ajuda. Durante as noites, apenas seu quarto 
iluminado dava algum sinal da presença de uma pessoa viva 
naquela casa. Quando morreu e a enterraram, seu aspecto 
físico era tão ruim que preferiram colocar, na lápide, uma 
foto dela, jovem e bonita, até porque em quase cinqüenta 
anos não deveria haver outra imagem da mulher. 

Depois que Ana morreu, as pessoas da cidade começaram 
a dizer que seu corpo partira, mas que seu fantasma ficara 
naquela casa. Aliás, esse fantasma, segundo falavam, saía da 
casa à noite para assombrar a vizinhança e a cidade. 

Muitos juraram ter visto a velha senhora correndo e gri-
tando pelas ruas, como uma bruxa. No entanto, também 
havia aqueles que diziam ver uma linda mulher, loira, vagan-
do pela escuridão ou até mesmo em alguns dos lugares mais 
agitados da cidade, pronta para seduzir os homens, como 
havia acontecido comigo. 

Diziam que o espírito de Ana guardava profundo ran-
cor e até mesmo ódio dos homens e que os levava para tirar 
suas vidas. Houve o relato de pelo menos três forasteiros 
que desapareceram para sempre após serem vistos com a 
misteriosa e fantasmagórica mulher para nunca mais serem 
encontrados. Talvez seus corpos estivessem presos na casa 
ou, quem sabe, tivessem sido levados a outro mundo. Ou-
tros dois homens foram encontrados na rua, perto de sua 
casa, mortos e com uma expressão de terror no rosto. 

Essa era a história de Ana. Então, por que o seu fantasma 
me poupara? Por quê? Teria ela se apaixonado por mim? 
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Por Favor, 
um Médico

Deu um último beijo em Julie.
– Obrigado pelo jantar. Pena que amanhã cedo começo 

mais um plantão de doze horas. Tenho que ir. Ainda vou 
levar uns vinte minutos de caminhada. Pelo menos, vai me 
ajudar na digestão. 

– Eu te amo – disse a namorada com ternura.
– Eu também te amo. 
Julie fechou a porta vagarosamente e ainda mostrou um 

último sorriso pela fresta. Ele pôs-se a caminhar. Acendeu 
um cigarro e começou a subir a rua. 

O namoro começara a menos de quinze dias e o jovem 
médico já se sentia completamente apaixonado. Conheceu 
Julie em um coquetel no ateliê de Silvia, uma amiga artista 
plástica. Foi Silvia quem os apresentou. 

Fazia muito frio e o silêncio praticamente dominava a 
área por onde ele caminhava. Fora um ou outro carro rom-
pendo a calada da noite com o ronco do motor, o som que 
o médico mais ouvia vinha dos seus próprios pensamentos. 
Olhou o relógio e viu que a meia-noite se aproximava. 

Então, um barulho lhe chamou a atenção, enquanto 
passava por uma ruela.

Era um choro de criança. 
Virou-se para a direita, direção da qual veio o som. Ao 

fi m da rua, viu uma criança sentada, chorando. Loira, com 
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os cabelos claros e pequenina, não deveria ter mais que uns 
sete anos. Andou apressado rumo à criança. Ela usava um 
casaco de lã vermelho, um vestidinho branco e sapatos da 
mesma cor, trajes mais do que insuficientes para aquele frio 
medonho que fazia. 

– O que houve? Por que está chorando? O que você faz 
a essa hora aqui no meio da rua?

– É que minha mãe está em casa sozinha, passando mal. 
Acho que ela vai morrer. Vim pedir ajuda. 

Ele pegou as mãozinhas da garota. Estavam geladas.
– Você deve estar com muito frio. Vai acabar pegando 

uma pneumonia se continuar aqui no meio da rua. Escute, 
sou médico. Posso ajudar sua mãe se me levar até lá.

A menina sacudiu a cabeça afirmativamente.
– Onde vocês moram?
– Naquela casa – ela já não chorava. 
 O médico deu a mão à criança. Os dois caminharam 

até uma velha casa, entre um hotel e um prédio residencial 
de aspecto antigo.

Não havia sinal de outra pessoa por perto. 
– Qual seu nome? – perguntou o médico, gentilmente. 
– Pauline - respondeu serenamente, tranqüilizada pela 

presença do médico. – O senhor vai salvar minha mãe?
– Vou - disse o doutor, com insegurança, sem saber o 

que o esperava. 
A porta não estava trancada e a menina a abriu apenas 

girando a maçaneta. 
Ao entrar, o médico deparou-se com uma mulher, tam-

bém loira e de cabelos compridos, de cerca de trinta anos, 
deitada em um sofá. Correu até ela. 

– O que houve? – perguntou à menina. 
– Eu não sei. 
Uma olhada ao redor do sofá e logo concluiu o que 

havia acontecido: uma garrafa de uísque Jack Daniels en-
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tornada no chão e uma cartela vazia de Valium. A mulher 
rescendia à bebida. 

– Há quanto tempo ela está assim?
– Não sei. 
O pulso da mulher batia, mas fraco. Poderia tentar fazê-

la vomitar. Talvez melhorasse. Porém, como não sabia há 
quanto tempo ela havia ingerido a bebida e os comprimidos, 
isso poderia não ter efeito. Talvez necessitasse de uma lava-
gem estomacal. 

– Um telefone - pediu. 
A menina apontou para uma mesinha. 
Ele pegou o telefone e imediatamente ligou para o Samu. 
– Samu, boa noite.
– Alô, sou médico. Caso de intoxicação com álcool e 

tranqüilizante. 
– Qual o endereço?
Ele perguntou à criança, que lhe passou a informação, 

imediatamente transmitida ao operador, do outro lado da 
linha. Ele pediu alguns instantes. 

– Ok, doutor. A ambulância está indo. 
O médico colocou a moça de bruços, para que ela não se 

sufocasse, caso vomitasse. A ambulância levou menos de dez 
minutos para chegar à casa. Dois paramédicos colocaram a 
mulher em uma maca e a puseram no carro. 

Ele olhou para a menina, que permanecera o tempo in-
teiro impassível, parada, assistindo a tudo. 

– Você está bem?
– Sim. 
– Olha, vou ter que ir com eles. Você pode ficar aqui? 

Prometo que volto logo.
– Fico sim, doutor. Não se preocupe. Ajude minha mãe.
– Farei isso. Não abra a porta pra ninguém, certo? 
Ele saiu da casa para entrar na ambulância.
– Doutor...
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Era a voz da menina lhe chamando. Ele virou-se; ela 
estava à porta.

– Obrigada.
Ele sorriu e entrou na ambulância. A menina fechou 

a porta da casa. Pensou na coragem da criança em sair de 
casa, no meio da noite, e ir para a rua para ver se conseguia 
achar alguém para ajudar sua mãe. Se não tivesse feito isso, 
certamente a mulher morreria de overdose em casa. Tam-
bém lhe chamou a atenção a maturidade da criança, em ficar 
tranqüila enquanto levavam sua mãe, pedindo apenas que a 
ajudassem. Refletiu sobre que mãe era essa com uma filha 
tão boa que seria capaz de tentar suicídio e largar a menina 
sozinha, para o resto da vida. 

No veículo, um dos paramédicos massageava o pulso 
da moça inconsciente. O médico havia pedido que a levas-
sem para o hospital onde trabalhava, ali perto. Pelo rádio, 
conversou com uma enfermeira de plantão e avisou que a 
ambulância estava a caminho.

– Sorte a filha dela ter me chamado. Senão, ia morrer 
em casa.

– Filha? - perguntou o paramédico, um homem moreno, 
magro e com cerca de 35 anos.

– Sim. A menina loira.
– Menina loira? Na correria nem percebi. Não me lem-

bro de ter visto nenhuma menina. Você viu alguma menina 
lá dentro? - a pergunta dirigia-se ao outro, que guiava a am-
bulância.

– Também não vi nenhuma menina. 
O médico ficou intrigado; entretanto, logo voltou-se 

para a paciente. A mulher nem se movia. Quando chegaram 
ao hospital, os paramédicos a conduziram imediatamente 
para o centro cirúrgico. 

“Adeus minha noite de sono”, pensou. O médico olhou 
o relógio e viu que já ia dar uma hora da manhã. Foi até 
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a lanchonete do hospital e pediu um café. Voltou para o 
centro cirúrgico. Achou que deveria telefonar para Julie, 
mas desistiu. Àquela hora já deveria estar dormindo. De 
manhã, contaria tudo. 

O jovem médico não notou o tempo passar. Ficou apenas 
pensando na situação inusitada. De repente, uma figura co-
nhecida aproximou-se, uniformizada e tirando uma máscara 
cirúrgica do rosto. Era um amigo seu, também médico.

– Você está de plantão hoje? É você que está cuidando 
do caso da mulher que eu trouxe. 

– Ela vai ficar bem. Tivemos que dar uma limpadinha por 
dentro. Ali havia Valium e uísque para apagar mais uns dois. 
Você a conhece? Como soube que ela estava passando mal?

Ele narrou os fatos ao colega. Contou que vinha da casa 
da namorada quando encontrou com a filha da mulher, que 
pediu que ajudasse sua mãe. 

– Curioso – disse o colega. 
– Por quê?
– Ela voltou à consciência há pouco. Perguntei se queria 

que avisasse alguém. Ela disse que não tinha ninguém para 
chamar. Só tem uma tia na cidade, só que, parece, está via-
jando.

– Ela tem uma filhinha. Nossa... esqueci de pegar o te-
lefone para ligar e ver se a menina está bem. Vou ter que 
voltar lá. 

O colega responsável pela lavagem estomacal ainda 
mantinha uma expressão de certo espanto.

– É... um dos caras do Samu falou isso: que você disse 
que ela tem uma filha. 

– Sim. Pauline – reforçou. 
– Muito estranho.
– O que é estranho?
– Perguntamos se ela tem uma filha. Primeiro disse que 

não. Depois começou a chorar. Há pouco, acalmou-se. Essa 
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mulher se chama Elizabeth. Aparentemente é uma pessoa 
perturbada ou sofre de depressão. Vamos ter que lhe reco-
mendar algum tratamento, pelo uso de drogas. Enfim, essa 
mulher contou que antes de ter a overdose estava em uma 
festa. Foi onde começou a tomar uísque. Ao voltar pra casa, 
disse que ficou deprimida e se encheu dos comprimidos. 

– Ela pode estar negando a filha ou algo assim?
– Não sei. Será? Só se for mais louca do que penso. 
– Deixa eu dar uma palavrinha com ela.
– Vá lá. Só tente não deixá-la instável. Ela está na en-

fermaria. 
Uma enfermeira acompanhava Elizabeth. Apesar de 

muito abatida, a paciente era uma mulher bonita e chamou a 
atenção do médico. Pela aparência, deveria ter uns 35 anos. 

– Desculpe. Sei que a senhora não está bem. Fui eu quem 
a encontrei em casa e chamei a ambulância. 

Ela o encarou. As palavras saíram com certa dificuldade:
– E como o senhor soube o que tinha acontecido?
– Passava ali perto e a sua filha, Pauline, me chamou. 
O rosto de Elizabeth pareceu ficar ainda mais pálido do 

que já estava pela debilidade física. 
– Isso não é possível.
– Como assim? Ela me levou até sua casa. Como eu po-

deria chegar lá se alguém que a conhecesse não me levasse? 
Achei sua filha chorando na rua. 

– Minha filha morreu. Faz um ano. Ela morreu de uma 
infecção estranha. 

Dessa vez quem empalideceu foi o médico. 
– Entendo... – disse o médico. Em estado de choque, sequer 

pensava em rebater as afirmações da moça. – Não há nenhuma 
outra criança na rua, que tenha visto algo e a conheça?

– Doutor. Eu não conheço ninguém ali por perto. Não 
sou uma pessoa de amigos e nem me relaciono com vizinhos. 
Também não tenho mantido contato com crianças desde que 
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a minha filha morreu. Crianças me lembram a minha filha 
que morreu, minha única filha!

– Espero que você se recupere, Elizabeth. Amanhã volto 
pra falar com você. Vamos ter que conversar melhor sobre o 
que aconteceu hoje, a respeito da sua situação. 

– Doutor. Que história é essa?
– Sinceramente... eu não sei. Por favor, descanse um pou-

co. Você precisa repousar. Amanhã prometo que volto pra 
conversarmos melhor. O médico virou-se para a enfermeira. 

– Por favor, tome conta dela. 
O médico buscava uma explicação. Se a mulher não era 

louca, outra menina se passara por sua filha. Por intermédio 
da enfermeira, conseguiu o telefone da casa de Elizabeth. Li-
gou várias vezes do hospital, na esperança de que a criança 
atendesse, o que não aconteceu. 

“Essa mulher deve ser louca. Deve ser”, era o que pen-
sava, só que uma pergunta sempre acompanhava seu racio-
cínio: “quem era a menina?”.

Embora tivesse que voltar para o trabalho, cedo, não 
ia conseguir dormir com a dúvida incomodando. Pegou 
um táxi e foi até a casa de Elizabeth. O carro parou em 
frente à residência onde chegara com a menina. Era ali 
mesmo, sem dúvida.

– Por favor, espere só um pouco – pediu ao motorista.
O médico tentou abrir a porta pela maçaneta, só que 

estava trancada. 
– Pauline. Você está aí? 
Ninguém respondeu. Insistiu e continuou batendo e 

chamando. O taxista o observava. O médico se deu conta de 
que algum vizinho ia acabar reclamando do barulho. Como 
não obteve resposta, resolveu ir embora. Entrou no táxi e 
seguiu para casa. 

“Não é possível”, imaginava. 
Deitou-se quase às quatro da manhã. 
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Abriu os olhos. O relógio da escrivaninha ao lado mar-
cava nove horas. 

– Era pra eu estar no hospital.
Levantou-se, tomou um banho, vestiu-se e saiu para tra-

balhar. 
“Julie. Tenho que conversar com ela”, pensou. Po-

rém, o atraso não ia permitir que fosse tão cedo. À noite, 
quando a encontrasse novamente, ia contar essa história 
impressionante. 

O médico teve bastante trabalho no plantão. A emer-
gência estava abarrotada por causa de um enorme acidente 
envolvendo cinco veículos em uma rua próxima. Quatro pes-
soas com traumatismos ocuparam a equipe de emergência. 
Os pacientes fizeram o jovem profissional de saúde se desli-
gar por algumas horas do caso fantástico da noite anterior. 

Às quatro da tarde, conseguiu parar um pouco.
– Que dia, hein! 
O comentário vinha de um colega de equipe.
– Nem me fale. E ainda tive uma noite tumultuada on-

tem – emendou.
– Fiquei sabendo. Uma paciente com overdose. Você 

passava pela rua e a socorreu. 
– Ainda não entendi essa história toda. Uma menina me 

chamou dizendo que a mãe estava em perigo. Disse que era 
filha dela. Só que fiquei sabendo que a filha morreu há um 
ano. Talvez alguma outra criança, de alguma casa vizinha, 
viu algo e me avisou. Não sei. 

– Olha só. Talvez a tia dela possa explicar essa história 
pra você. 

– Ela não viajou?
 – Acabou de voltar. A sobrinha deu o celular para a 

enfermeira e ela avisou a tia. Assim que soube, veio para cá. 
Está lá no quarto. Se for rápido, pode falar com ela antes 
que acabe o horário de visitas. 
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O médico correu até o quarto em que Elizabeth estava. 
Ela dormia, com uma expressão calma no rosto. 

Uma senhora de cerca de 70 anos estava sentada em 
uma cadeira ao lado da cama. 

– Olá - ele se apresentou. 
Polidamente, a dama levantou-se e apertou a mão do 

médico. Seus cabelos eram brancos e curtos. Tinha pequena 
estatura e uma expressão serena. 

– Como vai, o senhor? Sou Eurídice, tia dela.
– Podemos conversar um pouco ali fora? - sugeriu o mé-

dico.
A tia olhou para a sobrinha dormindo e assentiu. Os 

dois foram para o corredor. 
– Doutor, queria lhe agradecer. O senhor salvou a 

vida da minha sobrinha. Se não tivesse passado por ali, 
ela estaria morta. 

– Não precisa me agradecer - disse o doutor.
– Minha sobrinha não vai nada bem. Não sei o que vou 

fazer com ela. Sua mãe mora fora. Ficou chocada quando 
lhe avisei. Vai pegar o primeiro avião pra vir pra cá. O pai 
morreu faz muitos anos. Elizabeth sempre foi uma mulher 
forte, só que começou a ter problemas depois da tragédia. 

– Tragédia... – o médico já adivinhava o que a senhora ia 
falar, só que queria escutar uma explicação, se existia alguma. 

– A morte da filha, há um ano. Ela nunca aceitou. Ne-
nhuma mãe ia aceitar, não é verdade? Aconteceu muito rápi-
do. A menina adoeceu e morreu em poucos dias. 

O médico ostentava um semblante soturno. Como na 
noite anterior, seu rosto ficou pálido. Mesmo assim, falou à 
senhora.

– Sei que vai achar minha história estranha. Pode ser 
que alguém aqui já tenha lhe falado... de como encontrei sua 
sobrinha.

– Não, só me disseram que o senhor passava por perto. 
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– Sua sobrinha não lhe contou nada?
– Não. Não falei com ela ainda. Quando cheguei, estava 

sedada. O que houve?
– Eu voltava da casa da minha namorada ontem de noi-

te. Perto da rua em que Elizabeth mora, encontrei uma me-
nina chorando. Pediu-me que ajudasse a mãe e me levou 
até ela. Encontrei sua sobrinha inconsciente e chamei uma 
ambulância.

Ele emudeceu e ficou olhando fixamente para a senhora. 
– Continue, doutor.
O médico tomou fôlego e prosseguiu. 
– Essa menina disse que se chamava Pauline e foi graças 

a ela que pude salvar sua sobrinha. Quando conversei com 
Elizabeth aqui no hospital, ela me falou exatamente isso: 
que Pauline era o nome de sua filha e que ela tinha morrido 
há um ano, vítima de uma infecção. 

– Deve haver algum engano nisso tudo. Não sei quem é 
essa menina que o levou à minha sobrinha, mas não é Pau-
line. 

A velha senhora aparentava uma sensação de desconfor-
to motivada pela história que acabara de ouvir. 

O médico voltou a narrar o encontro e deu minúcias 
sobre a criança. 

– As características combinam com Pauline, só que não 
era ela. Doutor, ela morreu. 

Eurídice falava com gravidade. Talvez começasse a pen-
sar que o médico era tão perturbado quanto a sua sobri-
nha. 

– Por acaso a senhora não tem uma foto da menina, para 
que eu pudesse dar uma olhada? – pediu, em tom de agitação. 

A senhora pensou por alguns segundos e respondeu:
– Sim. Por um acaso, eu sempre carrego uma foto dela 

na minha bolsa. Eu gostava muito dela. Era muito meiga 
e afeiçoada a todos nós. Nunca vou me conformar com a 
sua morte... 
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– Posso ver a foto? - insistiu o médico, cortando com 
ansiedade a fala da senhora.

Eurídice meteu a mão na bolsa. Procurou no meio de 
um monte de objetos até tirar um pedaço de papel: a foto. 
Ela a entregou ao médico.

Lá estava Pauline: a mesma criança da noite anterior. Na 
foto, tirada em um jardim, a menina aparecia sentada, sor-
rindo, com o mesmo vestidinho branco da noite anterior. 

– Essa... foto... é de quando? - perguntou o doutor.
– A mãe tirou dias antes de descobrir que a filha estava 

doente. Vendo por essa foto a gente não percebe nenhum 
sinal de que ela estivesse doente, não é verdade?

O médico nem respondeu. Sentiu um nó na garganta e 
não conseguiu conter o nervosismo. Voltou a gaguejar, diri-
gindo-se à senhora, ainda sem acreditar na menina morta da 
imagem. Fez uma pergunta que para a velha senhora parece-
ria absolutamente estúpida.

– E... e... ela... morreu?
– Sim, doutor. Ela morreu. 
Naquela noite, depois do plantão, foi à casa de Julie e 

lhe contou tudo que havia acontecido nas últimas 24 horas. 
Ela não parecia acreditar de maneira alguma no que o na-
morado lhe contava. 

– Talvez tenha sido outra criança.
– Pode ter sido. Mas que criança? Ela não conhecia ne-

nhuma criança. E por que a filha de algum vizinho ia sair de 
casa, no meio da noite, chorando, pra salvar uma mulher 
que nem conhecesse? Como saberia que ela estava passando 
mal? Que pais deixariam a filha sair de casa naquela hora 
para a rua? Nada faz sentido. A não ser...

– A não ser... - replicou Julie. 
O médico tinha expressão de um misto de seriedade e 

medo no rosto. 
– ... que eu tenha visto um fantasma. 
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Julie nem deixou que seu namorado voltasse para casa. 
Fez com que ele dormisse com ela, a fim de que se tranqüi-
lizasse. Só que a escuridão da noite não trouxe nem sono e 
nem sonhos tranqüilos para o jovem médico, atormentado 
pela aparição da véspera. 

Ao entrar no hospital, deu de cara com uma enfermeira 
que lhe sorriu. 

– Bom dia. 
– Bom dia - respondeu secamente. 
O médico seguiu pelo corredor A, que estava deserto. 

“Manhã e ninguém por perto. Algo errado”, pensou.
– Doutor!
A voz conhecida quase o paralisou.
– Pauline! - falou. 
Ao virar-se, viu que a menina estava atrás, ao lado de 

uma escadaria que dava acesso aos quartos dos pacientes. 
O jovem médico caminhou até ela, assustado. 
Vestida com a mesma roupa do dia anterior, a menina 

o encarava com seriedade. Ele colocou suas mãos levemente 
sobre os ombros dela. 

– Você está viva? Não é verdade? Você não morreu. 
Ela não respondeu. Permaneceu quieta. Ele insistiu:
– Você precisa me explicar o que aconteceu ontem, 

quando encontrei sua mãe. 
– Minha mãe...
– Sim. Sua mãe. Ela está aqui. Você já falou com ela? Ela 

é mesmo sua mãe?
– O senhor precisa ajudar minha mãe. Ela está muito 

mal. 
A menina apontou pra escadaria. De repente, virou as 

costas para o médico e correu para o andar superior. 
– Aonde você vai? - perguntou o médico.
– Minha mãe. Ajude minha mãe - eram as únicas frases 

que a criança falava.
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O médico subiu atrás dela. No andar de cima, Pauline 
disparou pelo corredor. O doutor não viu mais ninguém 
e correu atrás dela. Seus passos e os da criança ecoavam 
pelo corredor. 

A garotinha chegou ao fim do corredor e, rapidamente, 
abriu a porta de um dos quartos. 

– Espere aí - gritou o médico, que correu até o quarto, 
entrando pela mesma porta. 

Dentro do cômodo, viu Pauline ao lado da cama onde 
estaria sua mãe. Ele não conseguia saber se era mesmo Eli-
zabeth, pois um lençol cobria todo o corpo. 

– Ajude minha mãe - disse Pauline, lançando um olhar 
triste ao médico. 

– O que sua mãe tem? - perguntou. – Ontem ela havia 
melhorado. Ela não corre mais perigo. Já foi medicada. 

O doutor aproximou-se vagarosamente da cama em que 
a mulher estava deitada, enquanto Pauline foi se afastando 
para trás. O médico colocou as mãos sobre o corpo, agarrou 
o tecido do lençol e fez um gesto como se fosse descobri-lo. 

Então o corpo levantou-se bruscamente até a cintura. O 
médico entrou em pânico. 

Havia um corpo cadavérico, de ossos e restos de pele, 
vestindo a roupa de paciente do hospital, com os longos ca-
belos loiros como os de Elizabeth. Mas não era a paciente. 
Do rosto da caveira, caíam vermes. 

O médico sentiu seu coração disparar e seu corpo amo-
lecer. 

O corpo disforme começou a se movimentar, levantan-
do-se da cama rapidamente. A caveira mexia a mandíbula, 
como se falasse algo; no entanto nada se ouvia. 

O doutor tremia descontroladamente. Apesar de todo 
o medo que sentia naquele instante, não conseguia correr e 
fugir. Não tinha capacidade nem mesmo para falar ou gritar 
para pedir socorro. O terror havia tomado conta dele e o 
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dominava como se todo o seu corpo tivesse sido imobilizado 
por correntes. 

Virou-se para Pauline e viu que a menina dava garga-
lhadas, em um louco acesso de riso. Sua voz infantil ganhou 
naquele momento uma tonalidade maléfica. A gargalhada 
ecoava com potência e volume. 

Então, voltou seu olhar para a cama. O esqueleto estava 
de pé e agora caminhava em sua direção. 

Nesse instante, algo tocou suas mãos. Viu que eram pe-
queninos ossos, do tamanho da mão de Pauline. Ao voltar-se 
novamente à criança viu que ela também se transformara em 
um esqueleto, dentro do vestidinho onde há até alguns se-
gundos havia uma menina. A pequena mão de ossos apertou 
a sua com tal força que sentiu dor. Só não conseguia gritar. 

– Ajude minha mãe - falou o esqueleto da menina. Sua 
voz não era mais a de uma criança. Era rouca, grave, como 
a de uma pessoa idosa ou de alguém doente. A essa altura, o 
esqueleto da mãe estava diante do médico e erguia os braços 
como que para agarrá-lo. 

O médico tentava juntar todas as suas forças para dar 
um grito, porém não conseguia produzir nenhum som. 
No quarto, as únicas vozes eram as dos dois cadáveres, 
da mãe e da filha. 
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BeatriZ

I

Conheci Beatriz em uma festa na praia. 
Dançando, logo me atraiu.
Sensual, com um visual gótico, vestia blusa e uma mini-

saia preta. 
Pele clara, alta, cabelos chanel, negros, corpo esbelto.
Era uma mulher linda!
Dançava sem companhia. 
Nossos olhares logo se encontraram. 
Seu sorriso até me deixou um pouco envergonhado.
Vieram outros olhares e sorrisos, que me despertaram 

mais ainda o interesse.
Não precisou nem que eu desse um passo.
Ela parou de dançar e caminhou em minha direção, o 

que me fez corar. Sou sempre assim com as garotas. 
Porém, seu jeito solto e simpático espantou minha ha-

bitual timidez. 
Em minutos estávamos conversando animadamente.
E seus olhos, claros, como brilhavam!
– Você mora aqui perto? - perguntei.
– Na Rua Velha, em uma casa branca, colonial. É fácil 

achar. É a única assim na rua.
Logo sentimos algumas afi nidades. Beatriz adorava mú-

sica e cinema, como eu. 
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Seu visual gótico não escondia preferências por Black 
Sabbath, Bauhaus, Sisters of Mercy, Type O Negative, todos 
aqueles grupos dos quais eu tanto gostava. 

– Adoro bandas pesadas e sombrias. Sabbath é incrível, 
principalmente o primeiro disco. Não existe nada mais pesa-
do e macabro dentro do rock como a canção Black Sabbath. 
Gosto do Type O Negative, que faz um som gótico com me-
tal. É como se o The Cure ou o Joy Division se encontrassem 
com o Sabbath. 

Falava como um crítico de música de revista pop. 
E completou:
– Também escuto muita música negra, principalmente 

dos velhos blues, dos anos 20 e 30, só com voz e violão: 
Blind Boy Fuller, Blind Lemon Jefferson, Blind Willie McTell 
e, claro, Robert Johnson. Para mim, a música deles também 
era sombria e tinha algo de macabro, até por todas as coisas 
pelas quais esses caras passaram. Pra mim tinha algo ali de 
vodu, de bruxaria, de pacto com o Diabo, algo meio Papa 
Justify. É uma música que me fascina. 

Espantou-me uma garota jovem conhecer tanta gente ve-
lha de blues e gostar. “Eu também sou jovem e gosto”, pensei. 

Beatriz logo me contou que também cultuava (foi essa a 
palavra que usou) o cinema expressionista alemão, particu-
larmente Nosferatu, de F. W. Murnau, e M, O Vampiro de 
Dusseldorf, de Fritz Lang, estrelado por Peter Lorre. Eu amo 
Peter Lorre. “Peter Lorre contemplating a crime”.

– É a história de um maníaco assassino de crianças, que 
assobia uma melodia de Grieg perto de cometer os crimes. 

– Exatamente – ela começou a assobiar a melodia. 
Senti que era minha vez de falar sobre algum assunto 

para, quem sabe, impressioná-la com clichês. 
– Amo cinema expressionista. Aquelas luzes entrecorta-

das, as sombras, os cenários tortuosos, as figuras sinistras, o 
clima de angústia e tristeza, o terror... tudo isso sempre me 
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atraiu nesse tipo de filme. Até hoje acho que o cinema não 
fez nada tão perfeito. Era gótico e moderno (gostei de casar 
essas duas palavras). 

Usava definições de livros. Claro, as conhecia, mas a ci-
tava pra mostrar a Beatriz que também era conhecedor e que 
assim poderia penetrar no seu universo sombrio. 

A conversa de música e cinema deu voltas que nos le-
varam à Nouvelle Vague, John Coltrane, O Exorcista e Os 
Outros, com Nicole Kidman. 

– Você vem sempre à praia? – perguntei. 
– Raramente. Só nas festas. Sou pálida demais pro sol. 

Só saio à noite. De noite os espíritos deixam o abrigo (rs). 
Meia hora – e eu estava mais do que apaixonado por 

ela. Era o tipo que me atraía. 
Mais 20 minutos e os primeiros beijos e abraços vieram. 

II

Não esqueço que um vento gelado soprou contra nossos 
corpos no momento do primeiro beijo. 

Algo inusitado para uma noite de verão. 

III

Tão estranho quanto o vento gelado em uma temperatu-
ra de quase 30 graus era o não menos frio corpo de Beatriz. 

– Você está com frio? Seu corpo está gelado. 
– Sou friorenta. Mesmo no calor – disse rindo. 
Esqueci o corpo frio para me concentrar nela. 
Não sei quanto tempo nos beijamos.
Quando olhei as horas, meu relógio marcava duas 

da manhã. 
Nesse instante ela falou:
– Você está de carro? Pode me dar uma carona?



M a r c e l o  A r a ú j o 

80

– Claro. 
– Não tenho carro. Tinha um, mas acabei com ele. 
– Sério?
– Uma batida.
– Pelo menos você não sofreu nada grave. 
– Isso não tem mais importância. 
– Claro que tem.
Cansado, com vontade de ir embora e querendo ficar 

mais à vontade com Beatriz, convidei-a para partirmos. 
– Desculpe, nem perguntei se você ia para aquele lado. 

Se for fora do seu caminho, deixa pra lá.
– Moro nessa direção. E mesmo que não morasse, ia 

querer te levar de qualquer jeito.

IV

Entramos no carro. 
Trilha sonora no som do carro: uma coletânea de Ber-

nard Herrmann. 
Mais um beijo para eu ligar o carro e pegar a estrada 

para uma viagem de pelo menos 25 minutos, por um cami-
nho escuro e meio perigoso. A estrada passa por montanhas 
a uma altura de, no mínimo, 50 metros. 

– Que som é esse?
– Bernard Herrmann. Era o músico que fazia as trilhas 

de Hitchcock. Essa que está tocando é de um filme do Tru-
ffaut, Fahrenheit 451. 

– Muito bom esse filme. Nossa, como está escuro!
– Aqui é preciso muita atenção. É muito fácil perder o 

controle do carro e cair serra abaixo. Morte certa. O que 
mais se vê nesta pista é acidente. 
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V

– No meio do caminho, na direção de minha casa, há 
um trecho no alto de um penhasco, onde é possível estacio-
nar. Ali se vê uma paisagem magnífica, com enorme visão da 
costa, com a praia abaixo e o mar à frente. Parece cenário de 
música de Tom Jobim. 

Quando me aproximei, senti muita vontade de parar ali 
e aproveitar um pouco mais da companhia de Beatriz, antes 
de deixá-la em casa.

– Desculpe. Fiquei com vontade de parar ali na frente 
só pra ver o mar um pouquinho. Você se incomoda? Cinco 
minutos e a gente vai embora.

Ela lançou um olhar assustado. Achei que estivesse com 
medo de algo.

– Ok, você não gostou da idéia. Vamos direto pra casa. 
Fica pra outro dia. 

– É que não gosto muito desse lugar. Mas se quiser pa-
rar, não vou me incomodar.

– Deixa pra outro dia.
– Pare. Vamos ver o mar – sugeriu , trocando a apreen-

são por um sorriso.

VI

Parei o carro na beira do penhasco.
Ela me puxou, me deu um longo beijo e saímos do carro. 
Ficamos juntos, abraçados, observando o mar. 

VII

Voltei a sentir o mesmo vento gelado, soprando em nos-
sos corpos, como no momento do primeiro beijo que dei em 
Beatriz. 
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Perguntei:
– Por que você não gosta daqui?
Ela ficou em silêncio. 
Depois de alguns segundos, muda, falou: 
– Foi neste mesmo lugar que, há um ano, sofri o aciden-

te com o meu carro. 
Sem refletir sobre o que ela falou, comentei:
– O acidente em que você acabou com o carro. 

VIII

Fiquei intrigado. A não ser que ela tivesse se chocado 
contra a montanha, do lado esquerdo da pista, não poderia 
ter sofrido um acidente do lado em que estávamos. Até po-
deria... mas... abaixo havia um longo abismo. 

Como sobreviveria a uma queda dessas? 
Só podia estar brincando comigo. 
Cheguei bem perto do penhasco e olhei para baixo. Esta-

va escuro e não enxergava até o fundo. Virei para Beatriz. 

IX

– Você bateu onde? Do outro lado da pista, contra as 
rochas?

– Não, deste lado. Eu voltava de uma festa. Meu carro 
perdeu o controle e caiu lá embaixo – falou, apontando.

Lembro claramente da sua expressão, com o rosto afli-
to. É uma das imagens, entre tantas, naquela noite, que eu 
nunca vou esquecer. 

– Não leve a mal eu duvidar, mas é impossível você ter se 
acidentado deste lado. Estamos a uns 70 metros. Como você 
caiu com o carro lá embaixo e sobreviveu? 

Olhei para ela a última vez.
Virei para olhar para baixo e, mais uma vez, ter certeza 



83

N ã o  A b r a  –  C o n t o s  d e   T e r r o r

de que realmente era impossível escapar de uma queda da-
quela altura. 

– Beatriz, você não caiu ali e...

X

Beatriz tinha desaparecido!
Corri para o carro e olhei dentro, só que não havia 

ninguém.
Ninguém na pista!
Beatriz havia sumido.
Gritei seu nome, desesperado: 
– Beatriz! Beatriz! 
Não consegui entender o que se passava. Onde havia 

ido parar a mulher que há poucos segundos estava do meu 
lado? 

Olhei novamente dentro do carro e nenhum sinal dela.
Não poderia ter saído sem fazer um barulho, sem que eu 

escutasse qualquer ruído. “O que houve?”, eu me perguntava. 
Não conseguia nem raciocinar e nem explicar o fato. 
Acabei tendo que desistir da busca. 
Era brincadeira. Tinha que ser. 
E se aconteceu alguma coisa com ela? Tinha sido visto 

com Beatriz na festa. Ia ter problemas. Será que a louca pu-
lou no penhasco? Impossível, pois eu teria visto. 

Não ia adiantar ficar ali, sozinho, pensando nisso, àque-
la hora da noite. Também não ia chamar a polícia. Iam dizer 
que eu era louco, me prender ou sei lá o quê. O melhor seria 
ir embora e depois pensaria em algo. 

XI

Aquilo me perturbou em todo o caminho de volta para 
casa. “O que houve?”. “Para onde ela foi?”. Essas eram as 
perguntas que eu não parava de me fazer. 



M a r c e l o  A r a ú j o 

84

Pior quando cheguei em casa. Não conseguia dormir. Só 
pensava em Beatriz e no seu misterioso desaparecimento. 

Só havia um jeito de tentar descobrir o que aconteceu: ir 
até o lugar onde ela me falou que morava. 

Devia haver alguma explicação. 
Nem tomei café. Sai de casa às sete da manhã.
Ela ia ter que conversar comigo e me explicar tudo. 
Precisava encontrar Beatriz. Não queria perdê-la. Estava 

inquieto e ao mesmo tempo apaixonado por aquela mulher 
que me abandonara repentinamente na escuridão da noite, 
perto do mar. 

Cheguei à Rua Velha.
Não foi difícil encontrar a tal casa colonial, que ela ha-

via descrito para mim na noite anterior. Era a única nesse 
estilo ali perto, conforme Beatriz me contara. Até aí não ha-
via mentira. 

Parei o carro. 
Desci. Caminhei pelo jardim mal cuidado que dava en-

trada à casa. Jardim não era bem a palavra. O mato crescia 
por todo lado e formava uma paisagem lúgubre. A casa esta-
va pessimamente conservada, com as paredes sujas. 

Bati na porta, porque não havia campainha. 
Bati insistentemente, sem retorno.
Depois de alguns instantes, comecei a pensar que nin-

guém iria atender. Não havia sinal de vida dentro daquela 
casa, um barulho que fosse. Lá dentro, reinava o silêncio 
total. Se alguém morava ali, certamente não estava em 
casa agora. Olhei ao redor e vi todas as janelas fechadas. 
Ainda dei uma volta pelos fundos e constatei que estava 
tudo fechado mesmo. 

Passei a achar que alguém tinha mesmo me pregado 
uma peça. 

Ia entrar no carro quando um senhor de uns setenta 
anos, magro como uma vassoura, que me viu batendo, veio 
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falar comigo. Quase não tinha cabelos e trazia muitas ru-
gas no rosto. Vestia uma calça marrom escura e uma camisa 
branca completamente amarrotada. 

– A casa está vazia. Não moram mais aí.
– Eu percebi. Procuro uma garota que disse que vivia 

aqui. 
– Ela mentiu pra você. Essa casa está desocupada há 

mais ou menos um ano. 
– Deve ter mentido mesmo. Por acaso o senhor não co-

nhece uma menina de uns 20 anos chamada Beatriz, com 
uns cabelos negros, cortados aqui na altura do pescoço?

A menção do nome e a descrição fizeram surgir uma 
expressão de susto no rosto do velho.

– Beatriz?
– Sim. O senhor conhece? Onde ela mora?
– Eu conhecia uma garota chamada Beatriz, que mo-

rava nessa casa. Mas não poderia ser ela a moça que você 
procura. Com certeza não pode ser – o velho falava com 
hesitação. 

– Como não pode? Eu falei com ela ontem.
– Ela morreu!

XII

Quase caí pra trás. 
Era como se tivesse recebido um soco de um lutador de 

boxe e continuasse em pé, atordoado. 
– Sim, ela morreu. Era uma menina muito bonita. Co-

nheço os pais dela. Uma noite, voltando de uma festa na 
praia, seu carro perdeu o controle e caiu num precipício. 
Precisava ver o estado em que o carro dela ficou. Os pais 
mal conseguiram reconhecer o corpo. A família ficou tão 
abalada que se mudou logo depois da morte dela. Foram 
para outra cidade e não voltaram mais. Não vêm pra cá nem 
para visitar o túmulo. Estranho não visitar a sepultura da 
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própria filha. Bem, eu confesso que também não ia gostar 
muito, pela forma como aconteceu esse acidente. 

Eu não conseguia acreditar no que ele falava.
Pra mim tudo ainda era uma brincadeira. 
– Ela está enterrada na cidade? – perguntei. 
– Sim, na ala nova do cemitério, no Caminho das Flores, 

se não me engano. É isso. Lembro até que outro dia fui a um 
enterro e passei perto de seu túmulo. Qualquer dia sou eu 
que vou morar lá – disse em tom de brincadeira. Porém eu 
estava sério. 

Contei ao homem que provavelmente tinha cometido al-
gum engano, para que ele não pensasse que era um louco.

“Vai ver que é isso: alguém brincou comigo para que eu 
viesse procurar por uma morta”, pensei. 

XIII

A dúvida não parava de me atormentar.
Se aquela não era a verdadeira Beatriz, não importava.
Queria encontrá-la.
Só isso.
Precisava ver o túmulo dessa Beatriz. Segui para o 

cemitério. 

XIV

Parei o carro e entrei na ala nova. Havia um enorme 
movimento na entrada do cemitério. Um monte de gente 
lotava as capelas. Saí do carro e vi um cortejo passando 
na minha frente. Fui atrás dele, já que certamente seguia 
para a ala nova. 

Percorri o Caminho das Flores, uma pequena rua onde 
eram enterradas pessoas mortas há menos de dois anos. O 
cortejo seguiu adiante. Eu não precisei andar muito. Logo 
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dei de cara com algo que não queria ver de jeito nenhum. 
Chocado, não me restou outra alternativa. 

Lá na minha frente estava a foto estampada na lápide. 
Beatriz Martinelli. 
Era o mesmo rosto de ontem à noite. 
Os olhos brilhantes da foto foram os mesmos que me 

enfeitiçaram. Via seu rosto tão nítido quanto no momento 
em que a beijei. 

Junto com a foto, em que ela sorria, viva e alegre, uma 
inscrição: “Saudades eternas de quem partiu muito cedo”. 

Em plena manhã quente de verão, voltei a sentir aquele 
vento gelado.

Lá estava Beatriz, no túmulo, sorrindo para mim. 
Naquele momento compreendi o porquê de seu desapa-

recimento tão súbito. 
Tão rápido quanto cruzou no meu caminho, novamente 

regressou ao seu umbral. 

XV

Algumas de suas palavras não paravam de ecoar nos 
meus ouvidos como: “Só saio à noite”.

Contei para todo mundo o meu caso. Vivia um estado 
de perturbação tão intensa que provavelmente acharam que 
Beatriz era fruto de alguma experiência alucinógena. 

Passado tanto tempo, não há um dia em que não me 
lembre dela. 

Sempre passo por aquela estrada, à noite. Às vezes tre-
mo em imaginar a possibilidade de vê-la outra vez, parada, 
branca, morta, no meio da pista, pedindo uma carona... ou 
quem sabe dançando na praia, com o vento gélido soprando 
seus cabelos negros. Aliás, devo revelar que essas imagens 
não param de me perseguir em sonhos recentes. 

Talvez ela vague por ruas solitárias, perto de seu casarão 
colonial, triste, solitária.
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Tenho medo, mas, ao mesmo tempo, sinto saudades. 
Apesar do medo, fiquei obcecado por seu fantasma. Passo 
pela sua casa e fico observando, esperando, talvez, que algu-
ma janela se abra e que ela apareça, sorrindo.

Quem sabe me convide para entrar. 
Eu a beijaria. Sentiria aquele mesmo beijo gelado de an-

tes. 
Às vezes sinto como se ela estivesse comigo, enquanto 

dirijo, à noite.
E vem a sensação de que sua mão gelada irá me tocar, de 

que dará um beijo frio no meu pescoço. 
Ou então, o vento gelado virá sussurrar seu nome em 

meus ouvidos:
– Beatriz.
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O

Fantasma
Jangadeiro

I

De passagem por aquela pequena cidade do interior, o 
que me interessava nessa estadia de pouco mais de uma noi-
te era conhecer o Rio das Águas Verdes, repleto de belezas 
naturais, atrativo para turistas de vários lugares.

Habitada no passado por índios, há um século e meio 
virou morada para uma comunidade de vida muito simples. 
A cidade de Águas Verdes recebeu seu nome por causa do 
rio que passa por ela. 

Logo que achei um hotel, guardei minhas coisas e saí 
a pé para uma caminhada. A animação era grande, com 
músicos tocando ritmos folclóricos, quiosques com comi-
das típicas e gente de todas as idades se divertindo no 
sábado ensolarado.

Ao contrário de cidades grandes, onde se passa o 
tempo inteiro correndo, com as pessoas preocupadas com 
mil problemas, em um vilarejo os moradores levam um 
cotidiano menos tenso, apesar de trabalharem muito. O 
curioso, para um visitante, é que essas pessoas estão sem-
pre dispostas a conversar sobre sua cidade, falar do dia-a-
dia e de sua história.

Logo que o avistei, o rio me impressionou. Suas águas 
agitavam-se em fortes correntes. No céu, voavam bandos 
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de aves, de várias espécies, cores e cantos. À minha frente, 
à distância de um quilômetro, havia uma floresta, separada 
do povoado pelo rio. 

Quanto verde! Bastava cruzar as águas, chegar ao outro 
lado e sumir entre as árvores. Sentia algo inexplicável obser-
vando as águas e as árvores distantes. Estava feliz! Estava 
me sentindo bem!

 – Esse rio é bonito, não é? 
Virei o rosto. Ao meu lado estava sentado um senhor. 

Era um homem de bermuda, sem camisa, descalço, negro e 
com cabelos brancos, com uma barba comprida e grisalha. 
Tinha pelo menos uns 70 anos. Queimava um cigarro de 
fumo de rolo, hábito típico de gente do interior. 

Chamava-se Natanael, segundo me contou rapidamente. 
Alguns instantes depois, conversávamos com entusiasmo.

– Essa cidade é antiga, não? – perguntei.
– Foi fundada em 1630 pelos portugueses. Nunca cres-

ceu, mas guarda histórias.
O velho falava pausadamente. Demonstrava sabedoria 

popular e tinha carisma. Falava de forma suave em alguns 
momentos, e, potente, noutros. 

A conversa com Natanael me empolgou e me fez querer 
conhecer detalhes sobre o rio e a cidade. 

– Deve haver muitas lendas por aqui, sobre o rio e essa 
floresta, não? – perguntei, incitando-o a iniciar narrativas 
sobre mitos e folclores locais. Sempre adorei ouvir esse tipo 
de relato. Morei em uma cidade relativamente pequena 
quando criança e gostava muito de escutar narrativas sobre 
assombrações, fantasmas, seres fantásticos e “fenômenos”, 
como esses que povoam tanto o nosso imaginário popular 
quanto o de qualquer outro povo do mundo. 

– Sei muitas histórias dos espíritos que moram neste lugar. 
– Espíritos? – perguntei, já ficando completamente ani-

mado com a possibilidade de Natanael revelar algumas his-
tórias fantásticas. 
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– Isso mesmo. E não são poucos.
– O senhor já viu algum?
– Vários. Você nunca viu nenhum?
– Não. Nunca. 
– Espere dar meia-noite e venha a este lugar, que verá 

pelo menos um fantasma.
– Fantasma? Aqui?
– Sim. Ele sempre passa por aqui.
– Ele, quem?
– O Jangadeiro Fantasma. 
– Jangadeiro Fantasma? 
– Todas as noites o Jangadeiro Fantasma cruza esse rio. 

Gente daqui e de fora já se encontrou com ele. Eu mesmo vi, 
e não foi só uma vez. Depois de meia-noite, ninguém desce 
pra beira do rio. Todo mundo tem medo. Falam que ele pode 
levar você para um passeio sem fim em sua jangada. 

– Se ele viesse, eu até dava uma volta – brinquei.
– Não diga isso. Se visse o Jangadeiro Fantasma, ia ficar 

com medo.
– E de onde vem esse Jangadeiro?

II

E Natanael iniciou seu relato sobre o Jangadeiro Fan-
tasma. 

Eu ainda era um menino e os mais velhos já contavam 
a história dele. Falam que era um Jangadeiro que sobrevivia 
caçando e pescando pelo rio e pela floresta. Todos os dias, 
saía bem cedo e, no final da tarde, voltava para casa. Um 
dia ele sumiu. A noite veio e ele não apareceu. Sua mulher, 
desesperada, pediu ajuda para encontrá-lo. 

Depois de procurarem muito, acharam a jangada. Já o 
corpo do Jangadeiro apareceu boiando, de manhã, baleado. 
Tempos depois, começaram a falar que três pescadores ti-
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nham matado ele. Um dia, bebendo, se desentenderam com 
o Jangadeiro. Brigaram feio. Uns dizem que foi por causa de 
dinheiro, de uma dívida não paga. Há quem diga até que ti-
nha mulher no meio. Isso a gente nunca vai saber com certe-
za, ainda mais que no interior, com o passar dos anos, essas 
histórias vão crescendo, crescendo e mudando. O negócio é 
que nunca provaram quem matou o Jangadeiro. 

Uma noite, um ano depois da morte do Jangadeiro, a 
vila inteira acordou com um grito. Era um grito de medo, 
moço. Vinha da casa de um dos três suspeitos de matar o 
homem, na beira do rio. O povo correu pra lá pra ver o que 
tinha acontecido. A porta da casa estava aberta, sem nin-
guém dentro. Só deu tempo de olhar e ver de longe a jangada 
subindo o rio, com um jangadeiro remando com um braço e 
segurando, com o outro, o homem, que gritava.

– Mas o Jangadeiro não tinha morrido?
– Sim. Ele morreu. Quem agora comandava a pequena 

embarcação era o fantasma do homem assassinado. Seu cor-
po era branco e brilhava no meio da escuridão. 

Depois daquela noite, ninguém nunca mais ouviu falar 
do homem que foi levado pelo Jangadeiro. Procuraram e 
nunca acharam.

Natanael prosseguiu com a história. 
O segundo dos tais bandidos não teve fim melhor. Cer-

ta noite, bêbado, andando pela beira do rio, deu de cara 
com o Jangadeiro. Gritou, mas ninguém chegou a tempo pra 
salvá-lo. Quando as pessoas se aproximaram, viram ele na 
jangada, preso pelo braço do Jangadeiro, que com a outra 
mão remava para longe. Ninguém também nunca mais ou-
viu falar desse outro. Sumiu mesmo. 

Preocupado com o que tinha acontecido com seus com-
panheiros, o terceiro homem passou a andar armado. Quan-
do escurecia, se trancava em casa e não saía por nada no 
mundo. Achava que o Jangadeiro não ia pegar ele ali. Esse 
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também dizia que não acreditava em alma do outro mundo. 
Pra ele, o sumiço dos camaradas era vingança de algum ami-
go ou parente do Jangadeiro. Que viesse, disse. Ia receber o 
visitante indesejado à bala. Ele que se atrevesse, pra ver!

Três meses se passaram depois do desaparecimento 
do segundo homem. Naquela noite o terceiro homem dor-
mia em sua casa, com a mulher, quando acordou com um 
barulho na porta. Era como se alguém batesse com um 
pedaço de pau.

Pegou sua espingarda e apontou para a porta, que se 
abriu. Na sua frente apareceu o fantasma do Jangadeiro 
que ele havia assassinado. O pau com que a porta fora 
aberta era um remo. A mulher e o marido gritaram o que 
puderam. O marido deu vários tiros. Mas de que adiantam 
balas com um morto? Quem contou essa história foi a mu-
lher do homem, que viu ele ser levado nos braços do Jan-
gadeiro. Ela foi encontrada desmaiada. Quando acordou, 
contou isso que eu lhe falei. 

Assim como aconteceu com os outros dois, ninguém 
nunca mais ouviu falar desse outro. O Jangadeiro Fantas-
ma nunca abandonou a cidade. Seu espírito continua cru-
zando o rio, em sua jangada. Uns falam que é um espírito 
bom, que protege os moradores da cidade contra bandi-
dos. Dizem que já andou levando mais gente embora na 
sua jangada. Outros acreditam que ele não tem nada de 
bom ou pelo menos deixou de ter depois que virou um 
fantasma. Contam que qualquer um que o vir, de noite, 
corre o risco de ser levado na sua embarcação fantasma 
pro mundo dos mortos. Há outras histórias de mais gente 
que encontrou o Jangadeiro. Eu podia ficar dias contando 
essas histórias pro senhor. 

– Tenho certeza que eu ia gostar muito de ouvir. Espero 
um dia voltar aqui pra conversarmos mais. Infelizmente, ta 
na hora de ir embora. 
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– Vá em paz, meu amigo. E cuidado. Não venha aqui 
pra beira do rio tarde da noite. Cuidado com o Jangadeiro 
Fantasma.

– Vou ter. 
Estava fascinado. Em pouco tempo na beira do rio 

já havia encontrado uma incrível figura como Natanael e 
ouvido um espetacular relato de um lenda fantasmagórica 
do folclore local. Se eu fosse um escritor, até transformaria 
aquela história de Natanael em um conto, que iria se chamar 
O Jangadeiro Fantasma do Rio das Águas Verdes. 

III

Encerramos a conversa por volta de seis da tarde. Des-
pedi-me de Natanael e agradeci bastante a sua atenção e a 
história maravilhosa que ele me contara. Falei que iria em-
bora no dia seguinte mas, que se houvesse tempo, ainda pas-
saria ali para lhe dar um abraço. 

Fui pro hotel tomar um banho. Depois, procurei um res-
taurante e matei a fome com um peixe preparado à moda da 
região, muito saboroso, assado na brasa, com tomate, alface 
e cebola e com um molho de frutas da região. 

Voltei para o hotel umas dez da noite. Tentei ler um 
livro para pegar no sono e não consegui. Apesar da refeição 
leve e do dia cansativo, não conseguia dormir. 

Quando reparei, era meia-noite e a noite estava bonita, 
vendo pela janela do meu quarto. Uma última voltinha seria 
uma boa pedida. 

– Acho que vou encontrar com o Jangadeiro Fantasma 
– brinquei sozinho.

Ao passar pela recepção, o empregado me olhou e per-
guntou:

– O senhor vai sair?
Ele parecia surpreso com a minha decisão de deixar o 

hotel naquela hora. 
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– Por quê? É perigoso?
– Não, só não vá pra beira do rio. 
– Por causa do Jangadeiro Fantasma? – perguntei, em 

tom de brincadeira. 
– O senhor já ouviu falar dele?
– Sim, hoje à tarde. Não se preocupe, eu não gosto de 

passear de barco. 
Ele me encarou, sem acreditar que eu ia mesmo pôr o pé 

pra fora do hotel. No entanto, não disse mais nada. Deixei a 
chave do quarto e fui andar. 

Cheguei à beira do rio. Uma brisa suave soprava. Ao 
longe, a floresta e as águas agitadas. Então, tive aquela sen-
sação de horas antes. Observava as árvores distantes quan-
do comecei a sentir medo. Medo de quê? Do fantasma?

Naquele momento, um ponto distante começou a tomar 
forma. Algo em movimento vinha de longe, descendo o rio. 
Foi questão de minutos, talvez de segundos, e a forma ficou 
mais nítida: uma pequena embarcação, mais precisamente 
uma jangada. 

Senti um nó na garganta. Quanto mais a jangada chega-
va, com mais medo eu ficava. Olhei e vi que o único ocupan-
te da jangada era um homem de corpo branco, que brilhava 
à noite. Isso mesmo! Seu corpo brilhava! 

Pensei em correr, só que ainda não acreditava que ia 
mesmo me encontrar com um fantasma. Aquilo podia ser só 
uma brincadeira de alguém. Não era possível. Fiquei para-
do, esperando a jangada chegar ainda mais perto. Quando 
isso aconteceu, me convenci de que estava de frente para 
algo que não era deste mundo. 

O fantasma se aproximou e me lançou um olhar fixo. 
Seu rosto era muito branco e não tinha olhos, apenas dois 
buracos fundos e escuros no rosto. 

Tudo deve ter durado uns dez segundos. Dez segundos 
de terror! Meu coração disparou como se fosse pular pela 
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boca. Meu corpo todo tremia. O Jangadeiro parou sua em-
barcação na margem. Largou o remo e começou a andar em 
minha direção. E me lembro que com todo meu terror não 
podia dar um passo sequer. Parecia que estava congelado. 

O Jangadeiro foi chegando cada vez mais perto, até 
estender seu braço e, finalmente, me tocar. Pensei o pior. 
Aquele toque foi como uma sensação de morte. O Jangadei-
ro olhou para a jangada, como se mandasse acompanhá-lo. 
Só pude gritar o mais alto possível. Foi o grito mais alto que 
dei em toda a minha vida. 

Não me lembro mais de nada. Desmaiei. Quando acor-
dei, estava sendo socorrido por uns quatro homens e duas 
mulheres. O Jangadeiro havia me poupado.

Contei o ocorrido para as pessoas, que me levaram de 
volta ao hotel. Tão logo cheguei, contei toda a história para 
o empregado do hotel. Ele foi minha companhia pelo resto 
da noite. Nem quis voltar para o quarto e dormir. Desejava 
apenas que amanhecesse para pegar o carro e nunca mais 
voltar ao Rio das Águas Verdes. O empregado do hotel fa-
lou que o Jangadeiro vinha do reino dos mortos, cuja porta 
ficava do outro lado rio, exatamente na floresta que me cha-
mava tanto a atenção. 

– Quando o senhor saiu, para ir para o rio, eu pensei 
em avisá-lo para não ir, pois ninguém daqui tem coragem de 
ficar ali quando a noite chega. Todo mundo tem medo do 
Jangadeiro Fantasma. 

Quando amanheceu, ainda traumatizado com minha 
primeira experiência fantasmagórica, fechei a conta do 
hotel e pus as coisas no carro. Antes de partir comentei 
com o empregado:

– Bem que Natanael tinha me avisado sobre o Janga-
deiro. 

– Natanael? – perguntou o empregado do hotel.
– Um senhor que encontrei ontem, na beira do rio. Você 

o conhece?
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O funcionário tinha uma expressão estranha e vacilava 
ao falar.

– Bem... o único Natanael que eu conhecia era um velho 
pescador, um homem muito bom que gostava de contar histo-
rias pra gente. Ouvi muitas histórias dele. Que Deus o tenha.

– Deus o tenha?
– Sim... ele morreu faz uns dez anos. 
– Bom... devo ter me enganado. Vai ver que conversei 

com outro Natanael. 
– Numa cidade pequena como essa a gente conhece 

todo mundo. O único Natanael que existia aqui era ele – e 
está morto. 

Dois fantasmas em algumas horas! O próprio Natanael 
me falou que havia muitos espíritos por ali. Só não me con-
tou que ele mesmo era um deles. 

Entrei no carro e parti. Nunca mais voltei ali. Talvez até 
o empregado do hotel fosse um fantasma. 

Melhor que mudassem o nome do lugar para Rio do 
Jangadeiro Fantasma ou Rio das Almas, ou sei lá o quê. 

Ah, esqueçam. 
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Padre
Virgílio

Difícil lembrar quanto tempo fi quei ajoelhado, orando 
em silêncio, em frente ao altar. Gostava de me entregar a 
esse ato de fervor e não eram raras as vezes em que a reza me 
transportava para longe, para contentamento de Padre Vir-
gílio, religioso responsável por minha paróquia. Um senhor 
com mais de sessenta anos, com seus cabelos brancos e porte 
físico modesto, Padre Virgílio era muito simpático e cativa-
va todos da paróquia com sua gentileza e disponibilidade 
para ajudar o próximo. Só mesmo uma ou outra matraca 
fofoqueira da comunidade para eventualmente tecer algum 
comentário maldoso contra Virgílio; comentário esse logo 
afastado com veemência pelos demais. 

A enorme estátua barroca do Cristo, com sangue escor-
rendo dos membros crucifi cados e de outras partes do corpo, 
dava inspiração para meu fervor. De repente, um barulho de 
sinos chamou a minha atenção. Abri os olhos e notei que o 
Padre Virgílio havia deixado o local. 

Estava só.
Achei que Padre Virgílio saíra do ambiente para tocar 

os sinos, que começaram a soar. Mas, que eu saiba, não era 
hora de fazer isso e nem dia de missa. Outro fato curioso 
era que as badaladas não pararam. Começaram a se repetir 
indefi nidamente. Pensava em me levantar e ir perguntar ao 
padre por que os sinos tocavam tanto e fora de hora. Come-
moravam alguma data da qual não me lembrava?
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Quando ia me levantar, um ruído diferente voltou a 
atrair minha atenção. Fui detido em meu lugar por um som 
distante, algo como pessoas rezando. O som cresceu rapida-
mente e identifiquei que se tratava de um coral. 

Mais forte e mais forte, esse som – com várias vozes, 
difusas, masculinas e femininas – ia enchendo meus ouvidos. 
Olhava para todos os lados da igreja, sem ver qualquer pes-
soa, apesar da potência do som. Poderia dizer que se tratava 
de uma melodia barroca mergulhada em ferocidade. Tinha a 
impressão de que a igreja ia desabar, com tanto barulho. Os 
sinos ainda tocavam ao fundo e eu me questionava se havia 
alguma encenação ou espetáculo programado para aquela 
hora, com a permissão de Padre Virgílio. Ele teria avisado. 

Logo, ao coral invisível, somaram-se sopros; provavel-
mente trombetas. Enquanto as vozes entoavam linhas som-
brias, sopros riscavam o ar paralelamente e com estridência. 
Meus ouvidos doíam quando isso acontecia. 

No caos sonoro, uma imagem aterradora quase me 
derrubou: o Cristo pregado na parede agora estava de ca-
beça para baixo. As tintas da pintura barroca haviam se 
convertido em sangue, que escorria por todo o corpo da 
estátua. No peito, repleto de marcas, tinha-se a impressão 
de que a carne de Jesus estufava, como se o coração, por 
dentro dela, crescesse e quisesse saltar para fora, rasgan-
do tudo. As faces do Messias aparentavam mais melan-
colia do que nunca. Na verdade, seu olhar exalava terror, 
medo, como se pedisse socorro. 

– Meu Deus! – eu disse. 
Minha voz se perdeu em meio ao coro. 
O meu espanto só aumentou ao ver que a estátua de 

Jesus Cristo começava um inusitado movimento. Mexia len-
tamente, a cabeça, de um lado para ou outro. Eu tentava 
juntar forças e correr para fora da igreja, para longe daquilo 
tudo. Algo me segurava, como se no meu interior quisesse, 
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apesar de todo o medo, assistir à seqüência do espetáculo 
macabro que desfilava ante meus olhos. 

E não apenas do Cristo escorria sangue. Vi que do teto 
e por todas as paredes da igreja começava a descer um lí-
quido vermelho vivo, escuro e grosso. Era sangue se espa-
lhando por toda a igreja, escorrendo pelo piso e chegando 
perto dos meus pés. 

Eis que, como se um maestro ordenasse, a música parou. 
O Cristo continuava a movimentar a cabeça, única parte do 
corpo totalmente livre, e me olhava. O sangue, já inundava 
o piso da igreja, como a água de uma enchente. 

O silêncio era quase total, exceto por minha respiração 
ofegante. 

Então, as portas da igreja bateram, com enorme impac-
to. Vi que precisava sair dali imediatamente. Reuni as forças 
que parecia ter perdido e corri para as portas. 

Tentei inutilmente abri-las. Não conseguia puxá-las. 
Meu retiro de fé se transformou numa terrível prisão e sabe 
lá o que me esperava. 

Berrei o que pude, na esperança de que alguém, passan-
do, me ouvisse e trouxesse socorro. Não obtive resposta. 

Para meu terror, comecei a ouvir passos pela saída do 
lado esquerdo do altar. Virei e olhei fixo para o altar. 

– Padre Virgílio? É o senhor? Padre Virgílio! 
Desesperei-me ao ver que quem chegava não era o 

religioso. 
Poderia ser um monge, com uma vestimenta semelhante 

à desses religiosos, cobrindo todo o seu corpo. Um capuz 
caía-lhe por sobre o rosto. A roupa era negra, com uma fai-
xa vermelha amarrada na cintura. Ainda usava luvas escuras 
e trazia em uma das mãos uma vela vermelha.

Ele andou na direção do altar. Colocou a vela no cas-
tiçal e começou a falar. Era uma voz grossa e rouca, de 
um homem. 
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– Eis que o verdadeiro reinado se aproxima. 
Ele virou-se e observou o Cristo, que também o enca-

rava, com o sangue escorrendo dos pés e manchando todo 
o seu rosto. 

– Impostores serão desmascarados. Está escrito apenas 
nas sombras: “Queimem comigo”. 

De longe, eu via aquele ato de heresia, num misto de 
incredulidade e ofensa. 

A figura me olhou, apontou o dedo para mim e disse:
– Vá e conte o que viu. Tudo nos pertence! 
Virei para as portas e elas logo se abriram. Antes de sair, 

olhei mais uma vez para dentro e me surpreendi. O homem 
de capuz havia desaparecido e tudo voltara a ser como an-
tes, dentro da igreja. Não havia mais sangue no chão ou nas 
paredes e a imagem de Jesus aparecia na posição correta, 
não mais invertida. Também não se mexia e tornara a ser 
apenas uma estátua. Reinava o silêncio.

Eu teria sofrido algum delírio? Estava sonhando?
Não tinha coragem de entrar outra vez na igreja, prin-

cipalmente após ouvir outra vez passos saindo do mesmo 
lugar por onde a figura sinistra saiu. 

Para meu alívio, não era a figura diabólica, que até há 
alguns instantes estava ali, blasfemando no altar. Quem 
apareceu foi Padre Virgílio. Respirei tranqüilo por uns 
instantes. Nem sabia se tinha coragem de contar para o 
padre a minha visão. Então percebi que o religioso Virgí-
lio estava sério, muito sério, sem a simpatia que demons-
trava habitualmente. 

Ele me encarou com ar severo e apontou o dedo para 
mim.

– Vá – ordenou o clérigo, em voz alta.
Imediatamente comecei a correr e desapareci na 

escuridão. 
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I
Um grito, que ecoou pela rua vazia. 
O morcego havia fi ncado os dentes na palma de sua 

mão esquerda, dando uma mordida profunda. O animal se 
prendia à mão, sem demonstrar vontade de largá-la. 

Com uma mistura de raiva, dor e pavor, com a mão direita 
arrancou o animal da mão esquerda e o atirou contra o chão. 

O bicho fi cou deitado de costas e parecia morto. 
Sua mão sangrava bastante, mas queria ver o que o ha-

via atacado. 
Perto de uma calçada havia um pedaço de pau. Pegou a 

madeira e aproximou-se do animal. 
Cutucou a criatura levemente. 
Para seu espanto, o bicho deu um pulo e se posicionou 

verticalmente frente a ele. 
Poderia ter agredido o animal com o pau. Não conse-

guiu. Permaneceu imobilizado, com espanto.
Embora as asas da criatura e a sua cor parda o fi zes-

sem lembrar um morcego, defi nitivamente não se tratava 
desse animal. 

O ser estranho tinha braços, mãos e pernas, como um ser 
humano. Na verdade, seu aspecto lembrava o de uma gárgu-
la, aquelas famosa criaturas, das quais se lembrava bem, de 
algumas ilustrações e também da Catedral de Notre-Dame. 

O Olho
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Os olhos ferozes e de cor vermelha do pequeno ser fita-
ram-no. O falso morcego levantou o braço direito e apontou 
em sua direção, como se quisesse dizer algo. 

Naquele momento, nem prestou atenção à dor. Instin-
tivamente, segurou o pau com firmeza, preparando-se para 
atacar a pequena gárgula. Sua intenção era arrebentar a ca-
beça daquele demoniozinho. 

Porém, antes que tivesse tempo de colocar a idéia em práti-
ca, a pequena criatura levantou vôo, indo para cima dele.

Ergueu o pedaço de pau umas três vezes, sem conseguir 
atingir o agressor. 

Vendo que seu esforço era inútil, jogou o pedaço de ma-
deira para o alto e começou a correr, sem olhar para trás. 
Pôde ouvir o inconfundível ruído agudo novamente, mas 
não deu chance àquele ser de alcançá-lo. 

Só parou quando ficou de frente para a enorme avenida. 
Virou para trás e não viu nada. 

Agora se sentia seguro. A pista iluminada, com seus pré-
dios e o movimento incessante de carros, lhe passou uma 
tranqüilidade que jamais conseguiu sentir em tantos anos 
morando na Megalópole. Algumas pessoas caminhavam de 
um lado e de outro da pista. 

Aliviado, percebeu que sua mão não parava de sangrar. 
Precisava ir correndo para um hospital, para tomar uma va-
cina contra raiva ou sabe-se lá o quê. 

II

No hospital, contou ao médico que um animal seme-
lhante a um morcego o havia atacado e ferido sua mão com 
uma mordida. 

Ao entrar em detalhes sobre a forma do animal agressor, 
notou que o médico e o enfermeiro o observaram falar aquilo 
sem esconder que não pareciam acreditar muito na história. 



105

N ã o  A b r a  –  C o n t o s  d e   T e r r o r

“Não sei dizer que animal atacou o senhor. Não conhe-
ço nenhum com essa descrição. Vai ver que foi um morcego 
mesmo. E a mordida foi profunda”, disse o médico. 

Deram uns pontos em sua mão e também aplicaram 
uma dose de anti-rábica. 

III

Por volta de 1h30 chegou a casa. Logo deitou na cama. 
O médico lhe receitou um antiinflamatório e um anal-

gésico forte, para que não sentisse dores por causa da mor-
dida. 

Não soube dizer por quanto tempo dormiu.
Despertou com a mão doendo muito.
Dor insuportável!
Levantou-se e acendeu a luz. 
A mão latejava e a dor só crescia. 
Olhou para a palma e viu que a pele costurada começa-

va a se romper para os lados, arrebentando a linha e desfa-
zendo os pontos. 

Algo rasgava sua carne por dentro. 
Com os pontos rompidos e a pele afastada, sentiu uma 

forte pulsação dentro da mão esquerda.
A pulsação transformou-se num movimento circular, 

dentro da mão. Só então notou que no interior da ferida 
aberta havia uma bola. 

Na verdade não era uma bola.
Era um olho. Um olho que o observava. 
Com o coração sobressaltado e em estado de choque, 

nada mais fazia a não ser encarar o olho. 
Sua visão o levou tão ao fundo daquele olho – e viu que, 

nele, se desenhava uma imagem, como se fosse um reflexo. 
A tal imagem lhe causou choque.
Uma silhueta escura lembrava sua própria imagem. 
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A mesma roupa e o mesmo cabelo, porém o rosto per-
tencia a um demônio, com alguns traços da criatura que ho-
ras atrás o atacara. 

Não tinha dúvidas. 
Enxergava dentro do olho, em sua mão, seu reflexo dis-

forme, como se fosse uma gárgula. 
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O Cão
Negro

É sempre nas noites frias que vejo esse cachorro, quando 
tenho que atravessar o longo caminho para casa, na estrada 
pouco iluminada, que corta várias fazendas.

Nem sei dizer a que raça ele pertence ou se é apenas 
um vira-lata. É um cão grande, do tamanho de um pastor 
alemão. Seu pêlo é totalmente negro e seu corpo, delgado e 
esguio; seu focinho, fi no.

Quando me vê, por dentro da cerca, ao longe, começa 
a correr muito rápido e a latir enfurecidamente. De dentro, 
dá saltos, como se pudesse pular a cerca para me alcançar. 
Confesso que, nessas ocasiões, tenho medo, ao olhar seus 
dentes brancos e pontiagudos, reluzentes no escuro. 

Mesmo naquelas trevas, consigo enxergar o brilho nos 
olhos do cão negro. Esses olhos entram na minha alma e me 
arrepiam até os ossos. Acho que o estranho animal sabe o 
que penso e sinto. Se tivesse uma única oportunidade, derru-
baria a cerca para me rasgar com aqueles dentes. 

O cão negro me acompanha, até que eu passe pelas ter-
ras de seu dono e continue pela noite escura, para chegar ao 
meu destino, na segurança da minha casa. 

Difícil lembrar há quanto tempo vejo esse animal, em 
noites escuras e frias. Provavelmente desde que me mudei, 
há cinco anos, para esta cidade no interior, onde o sol quase 
nunca aparece, escondido por nuvens carregadas. Aqui os 
dias duram nada. 
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As outras pessoas também vêem o cão negro, que só 
aparece à noite. Ninguém sabe quem é o proprietário das 
terras que o sinistro animal guarda. Nunca se viu o dono. 

Em meio à propriedade, há uma velha casa e também 
nunca viram quem toma conta dela. Nenhuma pessoa da 
vila tem coragem de entrar lá. Acham que o lugar é assom-
brado e, além do mais, têm muito medo do cachorro. Dali o 
cão negro sai e para lá vai, antes que o sol apareça. 

À medida que faço meu caminho de volta, após me dis-
tanciar do animal, ouço a sinfonia de sons do mato: o ba-
rulho das corujas e dos grilos. Porém, basta que um uivo 
se manifeste para que todos os outros ruídos se abafem. É 
aquele cão fantasmagórico me chamando. 
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AmadAAmadA

Venho chegando e te vejo à janela. 
Teus cabelos loiros caídos sobre os ombros e tua pele 

clara me atraem. Duvido que algum mortal não se perderia 
por essa visão. Mas você me pertence. 

Olhos verdes brilham. E o que dizer dos teus lábios ver-
melhos? 

Chego perto da porta. Antes de cruzar o umbral, te ob-
servo mais uma vez. Outra parte do teu corpo que me chama 
a atenção e que enxergo perfeitamente à janela são os seios. 
Quantas noites de amor não passei beijando estes seios? 

Você acena, sorri e me manda um beijo.
Abro a porta de casa. Como um relâmpago, sigo para 

o quarto. 
Subo as escadas, ansioso para chegar logo. 
Entro. Porém, para minha total decepção, o quarto está 

vazio. 
Em alguns segundos, tudo roda à minha volta.  
Foi apenas uma ilusão, uma miragem momentânea, pro-

vocada pelo teu fantasma.
Esqueci que você está morta! 
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