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APRESENTAÇÃO
"Faça boa arte", disse Neil Gaiman. Mas o que seria fazer arte? 

Na academia, arte é uma soma de técnica, prática e expressão. Os 
três estão sempre presentes, sem um deles, a arte desmorona. Mas arte 
também não é algo que aprendemos desde a infância a não fazer? 
"Pare de fazer arte", diziam nossos pais. Arte seria, então, algo ruim?

Faça boa arte. Gaiman fez essa afirmação em um discurso que se 
tornou um livro. Quantas vezes autores se encontram olhando para sua 
obra pensando se aquilo mereceria estar em um livro? Nesse mesmo 
discurso, ele fala da importância de não saber o que se está fazendo, 
pois só assim podemos fazer coisas que seriam impossíveis. Quantas vezes 
ouvimos coisas negativas a respeito da arte? Quantas vezes ficamos 
surpresos com pessoas que superaram essa negatividade e quebraram 
as expectativas, e deixando a pergunta: como ela conseguiu? Não 
sabemos, infelizmente. Nem sequer sabemos o que estamos fazendo. 
Apenas fazemos. Como um cachorro perseguindo um carro, sem saber o 
que faria se o pegasse. Podemos apenas especular: seria arte rebeldia?

Não sabemos disso também; mas, por via das dúvidas, coloque 
máscara, garrafa, pano e gasolina na mochila.

Bem-vindo à Literomancia.

https://www.youtube.com/watch?v=IegzpF4a9bw
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SOBRE O TERROR
Muitas vezes, o fato de usarmos 

palavras diferentes para definir duas 
coisas faz com que pensemos que elas 
sejam mais distantes do que poderíamos 
imaginar. Medo e ansiedade, por exemplo. 
Na psicologia, a síndrome do pânico, hoje 
chamada de transtorno de pânico, faz 
parte do grupo de transtornos  mentais 
chamados de transtornos de ansiedade. 
Ou seja, o pânico, o medo e a ansiedade 
possuem uma relação direta. A ansiedade 
é a primeira etapa, uma fase em que não há 
contato ainda com o objeto do medo, mas 
apenas a expectativa. O medo é o contato 
com o objeto, é o alerta gerado pela medula 
suprarrenal bombeando adrenalina e 
noradrenalina em grandes quantidades. 
O pavor, ou pânico, é quando o contato 
prolongado e a falta de opções de resposta 
colocam o amedrontado em um estado de 
total incapacidade de pensamento crítico 
e racional. Mas, novamente, por mais que 
sejam palavras diferentes para situações 
diferentes, todas elas estão intimamente 
ligadas e se interconectam em todas as 
suas características.

Ainda falando de aspectos do 
medo, o humano primitivo o utilizava 
como técnica de caça, pois certos tipos 
de animais não são muito resistentes a 
ele. Tais seres paralisam e, até mesmo, 
literalmente morrem por causa do medo. 
É o caso de galinhas, coelhos, cabras e 
veados. Os humanos os perseguiam em 
velocidade de trote enquanto faziam 
barulho até eles caírem mortos em um 
misto de pânico e exaustão. Chama-
se caçada de resistência, ou caçada de 
persistência. A própria palavra pânico 
veio do deus Pã, da mitologia grega, 
deus da vida selvagem, dos bosques e 
dos pastores. Na sabedoria popular da 
época, Pã era um deus que, caso acordado 
de sua soneca, emitia sons terríveis para 
assustar quem atravessasse seus bosques. 
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Se, atualmente, uma floresta pode ser 
assustadora, é de se imaginar como seria 
nos tempos da antiguidade, quando eram 
imensas, profundas, cheias de mistérios e 
sons estranhos. A mata, portanto, era um 
lugar de medo puro, justamente por ser 
um lugar desconhecido.

É interessante como houve um tempo 
em que muitas histórias especulativas 
eram contadas se passando em locais 
esquecidos do mundo, distantes e 
misteriosos, ou seja, desconhecidos. Como 
é o caso das histórias que se enquadram 
no subgênero da fantasia conhecido como 
Mundo Perdido, originado de uma época 
em que os restos de várias civilizações 
mortas estavam sendo descobertos, 
como as pirâmides do Egito, os maias e o 
Império Assírio. Edgar Rice, criador do 
Tarzan, e até mesmo Conan Doyle, autor 
de Sherlock Holmes, exploraram o tema. 

Dré SantoS

LITEROMANCIA

https://www.behance.net/rivalarossa


5 http://literomancia.com.br

Atualmente, como o mundo inteiro já foi 
explorado e mapeado, de fácil acesso por 
meio de um navegador de internet, apenas 
a exploração do fundo do mar e cavernas 
é comum em histórias modernas, dois 
dos poucos lugares ainda considerados 
desconhecidos. O desconhecido, porém, 
não é fundamento do medo; por mais que 
seja muito atraente, é apenas uma das 
infinitas formas que ele pode assumir.

Mui tas  obras  narra t ivas  que 
generalizamos como obras de terror 
se concentram em uma ou mais dessas 
etapas dentro da história — Ansiedade, 
Medo e Pânico —, o que nos ajuda a 
determinar subgêneros. Quanto mais 
longa a obra, maior é a tendência de as 
três se fazerem presentes; nesse caso, para 
definir o subgênero, usamos o enfoque. 
Em algumas das obras de Clive Barker, 
como Desfiladeiro do medo, o enfoque está 
na imagem, a cena grotesca, extremamente 
criativa, somada a uma descrição ágil e 
objetiva que a torna vívida, marcando-a 
em nossas mentes como um quadro 
macabro, uma pintura de instantes 
grotescos de perversão e dor. O foco é o 
medo, o momento, o instante, e, por isso, 
é chamado horror.

Stephen King, em sua obra Cujo, por 
exemplo, prefere a ansiedade, ou seja, o 
terror. O objeto do medo é inócuo, muitas 
vezes, não existe de verdade, é apenas o 
urso de pelúcia sobre as roupas na cadeira 
que remete ao verdadeiro objeto; o grande 
cão afligido pela raiva após ser mordido 
por um morcego. Mesmo o próprio objeto, 
no caso, o cão, não é algo que deveria ser 
assustador. É apenas um cachorro, afinal. 
A verdadeira história, portanto, não está 
nos momentos em que o animal aparece, 
mas sim antes, quando o imaginário dos 
personagens que serão alvo já está sendo 
trabalhado pela ansiedade constante. 
Essas são as características do que 
chamam também de terror psicológico. 
Mercadologicamente, usa-se esse termo 
para diferenciá-lo do terror puro, que 
seria, na verdade, o horror. É importante, 
por questão de diferenciação de gênero, 
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ou seja, saindo da área mercadológica 
e entrando na área técnica, que todo o 
terror é psicológico. Seu uso, porém, 
já está difundido o suficiente para não 
condenarmos quem o faz para permitir 
que leitores identifiquem o gênero com 
mais facilidade.

Para H.P. Lovecraft, em obras como 
O chamado de Cthulhu, já não há mais nada 
que possa ser feito pela humanidade. Não 
há salvação ou esperança. A vida é um 
jogo que estamos destinados a perder, seja 
através da morte, seja através da loucura. 
Não há para onde fugir do que nos ronda. 
Somos apenas uma poeira, uma piada 
ruim. Lovecraft flertou durante a maior 
parte da sua carreira com o pânico, ou 
o pavor, refinando-o ao ponto de hoje 
ser considerado o expoente máximo do 
horror cósmico.

Agora ,  por  que  f i camos  tão 
angustiados ao vermos um cadáver? O que 
nos atrai até ele, para vê-lo melhor, mas, 
ao mesmo tempo, faz com que viremos o 
rosto logo depois de termos um vislumbre 
do macabro?

Quimicamente falando, sentimos 
ansiedade também quando algo bom está 
para acontecer, um tipo de ansiedade em 
nada diferente da que antecede o medo; 
então, nós reproduzimos a do medo 
em um ambiente seguro para simular 
a da felicidade. É por isso que algumas 
histórias de terror têm efeito humorístico 
em algumas pessoas. Nem sempre o riso 
é resultado de uma falha da história em 
causar o medo, mas sim uma resposta 
diferente resultante do fato da ansiedade 
do medo ter uma relação direta com a da 
felicidade. Após o susto, percebemos que 
estamos em segurança e o medo se torna 
alegria. Esse tipo de pessoa costuma ser a 
mesma que costuma rir, ou até gargalhar 
compulsivamente, em situações de muito 
nervosismo. Agora, o sentimento que faz 
com que as pessoas virem o rosto ao ver o 
cadáver é aplicado com maestria em outro 
tipo de horror: o gore.

Não é possível enxergar o ralo de 
sucção de uma piscina com os mesmos 

olhos depois de ler o conto Tripas, de 
Chuck Palahniuk. Ao contrário; é bem 
provável que nunca mais se queira chegar 
perto de um. O gore, porém, não é o 
horror que apenas instiga o nosso nojo, 
mas sim, aquele que nos lembra da nossa 
fragilidade como seres formados por um 
amontoado de carne, ossos e tripas. É o 
horror que nos lembra que mesmo o mais 
forte de nós está sujeito a destruição até 
pela mais branda das casualidades.

O terror, portanto, também está na 
verossimilhança externa. Na sensação de 
que o que acontece com o personagem 
também pode acontecer com o leitor. 
Algo que pode ser acessado por meio de 
textos epistolares (p. ex., em forma de 
carta), como fazia Lovecraft, que trazem 
documentação que comprova seus fatos, 
como no caso de Carrie, a estranha, de King, 
ou mesmo nos modernos cinematográficos 
found footage, em que A bruxa de Blair 
e Holocausto canibal são os maiores 
destaques. Nos quadrinhos, temos como 
principais expoentes modernos o The 
walking dead, de Robert Kirkman, que se 
concentra no terror. Mais importante que 
os monstros que dão nome à obra, é essa 
outra faceta da humanidade, exposta pela 
mudança súbita de perspectiva inserida 
no cenário por um apocalipse zumbi, algo 
que fica muito claro quando começamos a 
descobrir as profissões dos personagens 
antes dos mortos começarem a andar. É 
assustador imaginar que um personagem 
como Negan já esteve inserido na 
sociedade como um mero professor de 
educação física.

Temos também o mangá Uzumaki, de 
Jinji Ito, que mesmo sendo hábil em todos 
os aspectos, seu verdadeiro gênio reside no 
horror. Jinji usa uma técnica interessante 
em que ele desenha os quadrinhos de 
forma a fazer a cena de impacto aparecer 
apenas ao virar a página. O leitor não vê 
o que causou espanto em um personagem 
até que ele próprio vire a folha e se depare 
com o medo em sua forma mais bizarra 
e, quando dá sorte, em uma assustadora 
página dupla.

LITEROMANCIA
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Existem certos conceitos nas áreas 
artísticas que são muito complexos, por 
mais simples que possam parecer em um 
primeiro momento. É o caso de cultura ou de 
arte, que inclusive são alguns dos principais 
exemplos. Isso significa que as tentativas 
de defini-los levam a desdobramentos cada 
vez mais complicados e, muitas vezes, 
cíclicos, em alguns de seus pontos. Um 
desses termos é justamente "literatura". 
E, como se já não estivesse complicado o 
suficiente, a academia decidiu dividi-la 
em alta e baixa (ficção literária [do inglês, 
literary fiction] e ficção de gênero [do 
inglês, genre fiction]).

Primeiro,  é  importante deixar 
claro que, ao contrário do que podemos 
encontrar em algumas pesquisas rápidas 
sobre o assunto, alta literatura não tem 
nenhuma relação com clássicos literários. 
Clássicos são livros que sobreviveram ao 
teste do tempo e permaneceram relevantes, 
independentemente do fato de serem alta 
ou baixa literatura. Não existe algo como 
"nascer um clássico".

Alta ou baixa literatura também não 
tem nenhuma relação com sucesso comercial 
ou popularidade. Existem autores que 
conseguem vender muito bem, e existem 
autores que não conseguem, mesmo que 
sua literatura seja alta ou baixa.

A diferenciação entre alta ou baixa 
literatura possui alguma relação com a 
linguagem rebuscada, então? Também 
não. Nada impede um autor de usar 
linguagem rebuscada em seu livro, seja de 

alta ou baixa literatura. Ou seja, a diferença 
também não tem nenhuma relação com 
complexidade linguística ou qualquer 
outro tipo de complexidade, como a do 
processo de raciocínio de um personagem, 
visto que a psicologia é apenas uma das 
interdisciplinaridades que a literatura 
pode abraçar. No documentário da PBS 
chamado How Sherlock changed the world 
podemos encontrar cientistas, detetives 
e até mesmo criminosos(!) falando sobre 
as contribuições da criação de Arthur 
Conan Doyle nas suas respectivas áreas 
de atuação.

Mas o que chamamos de baixa 
literatura é o que os americanos chamam 
de genre fiction (ficção de gênero), então 
tem que ter relação com gênero, não? Dessa 
forma, a alta literatura só pode ser realista, 
e a fantástica só pode ser baixa, certo?

Gêneros são um conjunto de 
nomenclaturas tão complexas de se definir 
quanto arte, cultura e literatura. Basta um 
pouco mais de atenção para se perceber 
que raramente é possível estabelecer 
com precisão absoluta o gênero de uma 
obra, a não ser por questões comerciais, 
logo, sem profundidade teórica. Se uma 
história é de terror, a que tipo de terror 
ela pertence? E por quê? Quanto mais nos 
aprofundamos nesse tipo de pergunta, mais 
percebemos que cada livro tem seu próprio 
gênero. Algumas das mais famosas obras 
de Shakespeare se passavam em épocas 
quase medievais (para ser justo, ele mesmo 
vivia em uma época quase medieval) e 

AltA literAturA e 
BAixA literAturA
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tinham elementos incontestavelmente 
sobrenaturais, como fantasmas e bruxas, 
mas elas não são consideradas literatura 
fantástica. Além disso, O Doce veneno do 
escorpião, escrito por Bruna Surfistinha, é 
realista, mas não são muitos que consideram 
um exemplo de alta literatura.

Se definir cultura e literatura já é difícil 
quando estão separados, imagine definir 
algo como "literatura culta". Literatura de 
massa, porém, é mais fácil, pois se define 
pela tentativa do autor de moldar a obra 
para encaixar-se em uma fôrma ou fórmula 
narrativa objetivando a reprodução do 
sucesso obtido por outra obra. Toda boa 
arte deve prezar pela originalidade, mesmo 
que ocorra enquanto se copia outra arte. 
Seja alta ou seja baixa, todos precisam ser 
originais, ainda que todos copiem, se não, 
não seria necessário ler para se tornar um 
escritor.

Há quem diga que a alta literatura 
não tem gênero. Há quem diga que na 
alta literatura os principais conflitos são 
internos, que os objetivos dos personagens 
não são claros e, portanto, o enredo é mais 
imprevisível. Nesse caso, você lembra 
dos desdobramentos cíclicos? Pois então. 
Se estamos definindo características 
específicas, então a alta literatura seria ela 
própria um gênero. Mas ela não pode ser 
um gênero, já que, também por definição, 
ela não teria um, pois não se encaixa 
em moldes, fórmulas ou fôrmas. A alta 
literatura, portanto, não é um gênero 
(não é mais de um gênero, como alguns 
podem pressupor) e não tem características 
específicas.

O interesse pelos estudos das técnicas 
literárias desenvolvidas pela arte da 
escrita criativa é obviamente um fator que 
diferencia alta e baixa literatura, não? Tais 
técnicas visam à ideia de cativar um público. 

Então, "baixa" é 
literatura de massa, e 

"alta" é literatura culta?

LITEROMANCIA

Mas quem tem interesse em público é a 
literatura de massa... Vê? Desdobramentos 
cíclicos.

Aviso de gatilho: estamos prestes a 
comparar Dom Quixote com Cinquenta tons 
de cinza. Continue lendo por sua conta e 
risco: nós não nos responsabilizamos pelos 
traumas decorrentes.

Antes de acender seus molotovs 
ideológicos, porém, permita-nos explicar 
tudo. Em Dom Quixote, Cervantes usou o 
gênero do romance de cavalaria, que estava 
muito em alta, e o inseriu em um contexto 
de humor, expondo nele características 
da sua época. E. L. James, em Cinquenta 
tons de cinza, usou o gênero da literatura 
teen, que estava muito em alta, e o inseriu 
em um contexto erótico, expondo nele 
características da sua época. Ao retratar um 
padre queimando livros, Cervantes nos diz 
algo a respeito da inquisição. Ao dar ênfase 
a marcas específicas (Apple, Mercedes) 
para demonstrar o poder aquisitivo de 
Christian, James nos diz algo sobre o 
consumismo no nosso tempo.

Dom Quixote sobreviveu e tornou-
se um clássico. Mas apenas o tempo irá 
dizer se Cinquenta tons de cinza também se 
tornará. Quem sabe, no futuro, as pessoas 
estarão olhando para a linguagem atual de 
Cinquenta tons de cinza como algo rebuscado 
demais.

Mas calma. Isso não significa que 
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ambos possuem o mesmo valor.
Existe um universo de características 

literárias que os diferenciam. Valores 
poéticos, culturais, semióticos, linguísticos, 
psicológicos, sociológicos, antropológicos, 
etc. O conjunto desses valores em uma 
obra se chama literariedade, ou seja, são as 
características que fazem com que aquele 
texto seja considerado literatura.

Ah, finalmente. Então são esses 
valores que definem o que é alta e baixa 
literatura?

Não.
Por exemplo, o teórico português 

Carlos Reis acredita que a literatura é 
definida do ponto de vista institucional. 
Isso significa que uma obra literária 
não possui características específicas 
que a definam como tal, mas que são 
as instituições literárias (concursos, 
academias, revistas, canais, livreiros, 
editoras) que de fato delimitam uma ideia 
de literatura ao selecionar aquilo ao que 
darão destaque, reconhecendo ali méritos 
e talentos literários.

No edital desta revista, há uma lista 
dos critérios internos de avaliação das 
obras. Na página Dicas de Produção, esses 
critérios estão detalhadamente explicados 
para que o autor possa compreender o que 
significam e a importância de aplicá-los 
sobre sua obra. Dessa forma, conseguimos 
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mostrar aos autores o que buscamos nas 
obras e como um texto pode se beneficiar 
do olhar atento a esses critérios.

Em cada instituição literária é possível 
encontrar critérios diferentes (ou não, já 
que algumas não revelam os seus), mas que 
juntos podem dar uma boa ideia do que 
é considerado literatura no nosso tempo. 
E veja só esse fato maravilhoso: tanto 
Chimamanda Ngozi Adichie quanto Ursula 
K. Le Guin são autoras contemporâneas 
muito bem reconhecidas por instituições 
literárias, mesmo que as suas respectivas 
obras estejam localizadas em pontos 
totalmente opostos dentro do espectro do 
que pode ser considerado literatura. O que 
nos permite deduzir com certeza absoluta 
que existem entre elas livros considerados 
de entretenimento passíveis de serem 
indicados para acadêmicos se perderem em 
análises, e livros muito profundos capazes 
de agradar mesmo aquele jovem que está 
recém descobrindo os prazeres da leitura.

Mas e alta e baixa literatura, afinal, 
o que são?

Ah... Sim. Bom. Não existe isso.

"Livros são bem escritos ou 
mal escritos. Isso é tudo."

– Oscar Wilde

http://literomancia.com.br/
http://literomancia.com.br/edital/
http://literomancia.com.br/dicas-de-producao/
https://unsplash.com/@alfonsmc10
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THE WITCHER, 
ANtiprotAgoNismo e Amor

Alguém que tenha o costume de ler 
e pesquisar sobre técnicas narrativas já 
deve ter se deparado com termos como 
"Mary Sue" e "Gary Stu". Ambos definem 
personagens femininos ou masculinos, 
respectivamente (há quem use Mary Sue 
inclusive para personagens masculinos, 
tanto faz, na verdade; não são termos 
teóricos/acadêmicos), que são muito 
poderosos, exóticos, diferentes, sempre 
fazem as escolhas certas, se tornam 
mestres em qualquer coisa sem precisar 
treinar, não possuem defeitos, e quando 
possuem, é algo que não agrega em nada, 
como ser desastrado, rebelde, não levar as 
coisas a sério, ser frio, sofrer preconceito 
por ser meio-alguma-coisa. Há quem diga 
que tais personagens são um reflexo da 
insegurança do próprio autor, medo do 
que ele próprio é ou de não conseguir criar 
algo que seja relacionável. Ainda assim, 
vemos personagens que parecem ter tais 
características surgirem o tempo inteiro 
e fazerem sucesso. É o caso de Geralt de 
Rívia, da série de livros The Witcher, de 
Andrzej Sapkowski.

Geralt é lindo. Ele transa, tem olhos 
de gato, cabelos brancos, é o mais forte de 
todos os bruxos, luta feito o diabo, dispara 
magia, é inteligente, mata monstros que 
ninguém consegue, salva princesas em 
apuros, sofre preconceito por ser um bruxo 
modificado por magia. Quase tudo isso já 
é visto no primeiro capítulo do livro 1 na 
ordem de lançamento: O último desejo.

Mas então, alguém continua lendo 
e percebe o quanto sua visão pode ser 
manchada pelo fato de ter acesso à série e 
aos jogos antes dos livros.

Geralt é descrito como magro, 
esguio, suas cicatrizes — inclusive as do 
rosto — são brutais, há trechos em que 
ele é retratado como se fosse todo feito de 
tendões, seu rosto é sulcado, seu sorriso é 
feio e malicioso, sua voz é desagradável e 
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assustadora. A Yennifer dos livros também 
está muito distante daquela dos jogos. 
Algumas das características de como era 
antes de ter sido magicamente mudada 
ficaram e Geralt consegue perceber isso 
com seus sentidos aguçados. Ela é descrita 
como ameaçadora, com nariz longo, boca 
levemente contorcida, queixo um pouco 
recuado e ombro esquerdo ligeiramente 
mais alto que o direito. Geralt a descreve 
como não sendo uma mulher de beleza 
arrebatadora, ainda que fosse sensual, e, 
por isso, tem dificuldades para entender 
porque alguns homens se apaixonam tão 
perdidamente pela maga.

Eis o grande desafio da atriz Anya 
Chalotra, que interpreta Yennifer no 
seriado, e dos roteiristas: fazer com que 
ela seja carismática independentemente de 
beleza. E é justamente o tempo em que ela 
passa como corcunda que nos mostra quem 
ela é de verdade.

LITEROMANCIA
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Decisões. Extremamente importantes 
em The Witcher e uma das que podem ter 
sido consideradas erradas — e que logo 
ajudam a definir todo o desenvolvimento 
do bruxo como personagem — foi a que 
concedeu a Geralt o apelido de Carniceiro 
de Blaviken, no conto chamado O mal menor.

Depois, Geralt é algo que podemos 
chamar de antiprotagonista, pois apesar 
de estar no centro de tudo, não é ele quem 
realmente possui o protagonismo na maioria 
das histórias. Geralt é o tipo de personagem 
criado para ser um ponto de vista. Sua visão 
e seus sentidos aguçados não servem para 
que ele os exiba de peito estufado por aí, 
mas sim, uma opção racional do escritor 
Andrzej Sapkowski que permite dar ao 
leitor uma noção privilegiada de detalhes 
que ninguém mais poderia perceber caso 
Geralt não tivesse tais habilidades. Ele vê 
o que ninguém consegue para que o leitor 
também possa ver.

Mas, então, o que faz com que o leitor 
se relacione com um personagem? Como 
podemos criar um personagem com as 
características que quisermos e mesmo 
assim fazer com que seja um personagem 
relacionável?

Bom, leia esta pequena história 
improvisada:

"Eu estava passando pelo viaduto da 
Borges, era noite, as ruas estavam vazias, 
quando vi um homem alto e forte com a 
barba desgrenhada, suja. Ele estava ali, 
entre as pichações e os pilares de concreto. 
Estava calor, mas, mesmo assim, ele usava 
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um casaco. Tinha no rosto maltratado um 
olhar severo. Usava um chinelo velho, 
os pés tinham unhas grandes, sujas, 
quebradiças. Com as mãos, ele segurava 
pelas patas dianteiras um vira-lata velho 
de cor meio indefinida e pelo arrepiado. 
Ambos dançavam, saltitavam e se remexiam 
ao ritmo de uma música que apenas eles 
podiam ouvir."

É bem provável que os leitores desse 
texto estejam confortáveis em suas casas, 
portanto, não se identificariam com a 
situação do mendigo. Agora, o amor é algo 
que transcende pessoas. Popularmente, 
é dito que o amor não é um sentimento, 
mas sim, uma atitude. Algo pessoal, mas 
que podemos transferir através de gestos, 
o que nos permite compreendê-lo mesmo 
quando o identificamos em personagens 
ficcionais muito distantes de nós, seja um 
mendigo morador de um viaduto, seja um 
bruxo de um universo paralelo. O final do 
texto poderia ser: "ambos dançavam uma 
música alegre"; porém, o trecho "saltitavam 
e se remexiam ao ritmo..." permite que 
possamos sentir a alegria e não apenas 
identificá-la na leitura.

Como é possível notar no texto, o 
sentimento é passado principalmente por 
intermédio da atitude do personagem. 
Da ação de dançar, do movimento, da 
escolha de parceiro. Mas não apenas isso. 
O sentimento foi passado também por meio 
de uma técnica de contraste. Não importa o 
quão escuro ou quão ruim a situação seja, 
eles dançam. Se uma pessoa dá a outra 
um presente de dez reais, e outra dá um 
presente de cem reais, o presente com o 
maior valor é aquele dado por quem tem 
menos condições em proporção ao preço do 
presente. E isso não é apenas em questões 
financeiras, é claro. A verdadeira amizade 
se destaca em tempos de desconfiança, o 
verdadeiro gesto de amor nasce em meio 
ao conflito.

Quais gestos mais chamaram a sua 
atenção durante sua vida? Quais atos mais 
afloraram seus sentimentos e quais foram os 
contextos deles? A inteligência do escritor 
começa na capacidade de enxergar esses 
momentos, de ser sensível a eles e depois 
transformá-los em uma boa história.
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O feiticeiro de terramar e Harry Potter, 
escritos por Ursula K. LeGuin e J.K. 
Rowling, respectivamente, são livros que 
falam sobre jovens rapazes usuários de 
magia. Quando LeGuin criou Ged, ela tinha 
um objetivo bem claro em mente: contar a 
história do arquétipo do velho mago. Ela lia 
muitas histórias em que um mago mestre, 
como o Gandalf, guiava os protagonistas, 
e estava decidida a falar sobre como foi a 
vida desse arquétipo antes de ele se tornar 
o que era. Rowling, por sua vez, se inspirou 
no que estava sentindo — após a perda de 
seus pais — para criar a história do Harry.

 Jovens magos encarnam a visão dos 
leitores descobrindo universos fantásticos. 
Ged vem de uma ilha afastada. Harry, 
de uma família comum, que tem suas 
razões para esconder o fato de ele ser um 
bruxo. Em seguida, eles acabam sendo 
arrastados para situações em que lidam 
com o fantástico. Ambos, à sua maneira, 
destinados. Harry, por ser um bruxo, o 
“menino que sobreviveu”, e por ter sua 
própria profecia. Ged, destinado desde 
o início, quando LeGuin decide deixar 
claro o futuro de Ged através do próprio 
narrador: ele irá se tornar o maior feiticeiro 
de Terramar.

Curiosidade, coragem, confiança e 
determinação são palavras-chave para esse 
tipo de personagem, e é bem provável que 
a construção deles no decorrer da história 
foque em situações que coloquem à prova 
tais características. Ged tem de lidar com os 
Kargs logo no início; já Harry demora um 
pouco mais para fazer suas demonstrações, 
e elas são bem mais sutis, como quando 
responde torto para Draco Malfoy pela 
primeira vez. A razão dessa diferença 
envolve os tipos de conflitos pessoais de 
ambos os personagens. Harry enfrenta 
perdas e desafios que abarcam coragem e 
lealdade, e Ged enfrenta apenas a própria 
arrogância.

É algo sutil, mas que marca uma 
diferença intrínseca entre ambos que, a 
princípio, parecem ser iguais, assim como 
expõe uma característica vital na construção 
de personagens: as camadas. Ged e Harry 
podem ser muito parecidos fisicamente, 
suas premissas podem ser também muito 
semelhantes, mas os sentimentos, as 
características internas,  sua humanidade, 
nisso ambos diferem totalmente. Os 
conflitos também se adaptam para ajudar 
a expor esse interior específico. Harry é 
humilde e leal, e, por isso, sua história é 
sobre superar desafios através da amizade. 
Ged é orgulhoso e poderoso; logo, sua 
história não é sobre superar desafios, mas 
sim sobre como ele irá superá-los.

Harry e Ged não têm nada de 
verdadeiramente significativo em comum, 
mesmo que aquilo que os diferencie sejam 
as suas personalidades, os seus gestos e as 
suas decisões. Ler ambos os livros permite 
criar uma noção de como duas pessoas 
muito semelhantes podem percorrer 
caminhos completamente diferentes, 
ainda que partindo do mesmo ponto. É um 
exercício interessante o de saber para onde 
decisões e personalidades distintas podem 
levar personagens em situações similares.

os joVeNs mAgos de
ursulA K. leguiN e j.K. rowliNg
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Rô Mierling
AutorA de sete livros, entre eles, ContoS e CrôniCaS Do abSurDo 
e Diário De uma eSCrava, publicAdo pelA dArkside e sucesso 
estrondoso em plAtAformAs digitAis e sites literários, Além de 
estAr sendo AdAptAdo como filme. orgAnizou e publicou mAis 
de 70 AntologiAs, foi publicAdA em cinco pAíses e foi colunistA 
dA revistA internAcionAl Sotaque, de portugAl, e do jornAl 
braSilbeSt, dos estAdos unidos.

LT — Como foi seu início de carreira, 
quanto ao interesse pela escrita e suas 
primeiras decisões como escritora?
Mierling — Comecei escrevendo artigos 
científicos, ajudando professores com 
pesquisas bibliográficas e ABNT. Um 
dia me aventurei em um conto e ele foi 
premiado em um concurso, desde então, 
fui só aprendendo mais e mais para 
mostrar meu trabalho social através da 
escrita.

LT — Em O diário de uma escrava, você 
fez uma pesquisa sobre relatos reais. 
Encontrou algum detalhe tão terrível que 
você tenha achado melhor deixar fora 
do livro?
Mierling — Fiz pesquisas por mais de um 
ano em livros, artigos, revistas, jornais 
e testemunhos, tanto nacionais quanto 
internacionais. E sim, teve relatos, 

principalmente nacionais, que preferi 
não colocar por serem fortes demais.

LT — Você se coloca como uma autora 
de livros sobre crimes, terror psicológico 
e realidade social. Conte um pouco sobre 
seu interesse nesses gêneros.
Mierling — Gosto do lado obscuro da 
literatura porque tive uma infância e 
adolescência bem complexas, e nunca 
vi a vida como um mar de rosas; então, 
minha escrita quase representa minha 
vida, meu eu. Autores como Stephen 
King, Edgar Allan Poe, John Grisham, 
Carlos Eduardo Novaes, entre outros, são 
minhas maiores influências.

LT — Você tem a característica de escrever 
textos pesados, não poupando o leitor e 
nem escondendo as partes mais viscerais. 
Já recebeu críticas por ter escolhido esse 
caminho?

http://literomancia.com.br/
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Mierling — Muitas críticas. No começo, 
foi difícil perceber que as pessoas não 
queriam ver a realidade social na ficção, 
para alertar, mas com o tempo, fui 
aprendendo a lidar com as críticas.
 
LT — Um dos maiores desafios para o 
escritor iniciante é construir um público. 
Você possui páginas bastante ativas, 
leitores assíduos e participativos. Como 
fez para construir esse público?
Mierling — Muito esforço, contato real com 
o leitor, mesmo online, carinho e respeito 
por cada um deles, em particular, e muita 
divulgação pessoal, feita por mim mesma, 
às vezes por mais de 9 horas diárias, até 
que conhecessem meu trabalho.
 
LT — Como uma contista e antologista 
de mão cheia, que dicas você tem, 
especificamente para os escritores de 
contos que querem ser publicados em 
antologias e revistas literárias?
Mierling — Escreva, revise, revise, revise, 
foco no tema que é pedido, revise de 
novo, escreva com tempo, e tente um final 
surpreendente.

LT — Quais outras formas de arte/hobbies 
te inspiram e como?
Mierling — Fotografia e viajar me inspiram 
muito, para ver a vida, pessoas, casos e 
acasos que se tornam personagens de 

www.romierling.com.br

minhas histórias.
 LT — Como escritora de poesias e crônicas, 
você acredita que esses diferentes gêneros 
influenciam nas suas narrativas ficcionais?
Mierling — Sim, gosto de experimentar um 
pouco de cada, em cada gênero de escrita 
surge um eu diferente.
 
LT — Por fim, se for possível, gostaríamos 
de saber mais dos seus atuais projetos e 
planos para o futuro. Por onde você anda, 
com que destino e com quais esperanças.
Mierling — Ando pelo mundo, não sei ficar 
parada, sem destino. Tenho um original 
novo pronto, e a continuação de Diário de 
uma escrava, ambos para serem publicados, 
fora o filme adaptado do Diário de uma 
escrava, que deve sair em breve.
 
LT — Que mensagem você gostaria de 
mandar para nossos leitores?
Mierling — Leiam ficção romântica, com 
final feliz, mas deem uma chance a ficção 
social e cultural de alerta, pode não ser 
bonita, mas pode salvar sua vida.

/romierlingescritora
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MITHOS

Nesta edição
Nos contos desta edição, é interessante notar como foram abordadas 

as verdades terríveis que se escondem nos lugares e pessoas mais 
inesperados. Elas podem ser encontradas em justiceiros que vagam pela 
noite, como os de Jonatha Victor Chagas Ferreira, ou em brinquedos 
infantis, como os de Anderson Rodrigues. Com o conto de Rômulo 
Herdy, você encontrará tais verdades nos recantos ocultos do mar, e, 
com o de Shay Soares, em um futuro distante. Talvez você ache que as 
verdades mais terríveis sejam aquelas que nunca se esconderam, como 
as trabalhadas por Rafael F. Faiani ou por Isabella Poletto Medeiros. 
Ainda, pode achar que as realmente assustadoras são aquelas mais 
discretas, que se escondem nas mais inocentes crianças, como nos 
conta Amélia Greier. Quando você ler os contos a seguir, procure 
compreender quais são essas verdades e onde elas estavam escondidas.

Mas não sossegue tão rápido. Nesta terceira edição, a Literomancia 
trouxe dois contos extras especiais de nossas autoras Lu Evans e Vitória 
Vozniak. Com eles, você será submerso em desejos, medo, confusão 
e realidade de uma forma muito inesperada. Não deixe de conferir!

Nosso difereNcial é querer dar prioridade àqueles que querem seguir carreira 
artística. queremos Nos torNar um outdoor de futuros graNdes autores. e, por 
isso, Nossa iNteNção é a de que essa Não seja a última vez que você irá ouvir 
falar dos escritores e artistas que Nós publicamos. todos eles terão prioridade 
quaNdo o assuNto for Notícias a respeito de suas carreiras em Nossas págiNas, até 
que sejam fiNalmeNte abraçados por editoras e possam alçar seus próprios voos.

Clique aqui e
envie seu conto!

http://literomancia.com.br/envios/
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POÁ

Vânia Muscato e sua inteligência 
artificial (IA) PK857 foram as autoras de Se 
Fôssemos Outros, livro lançado no Ciclo 749, 
que contém, para surpresa de todos (inclusive 
de Vânia), um método real de viagem no 
tempo.

Vânia tinha em seu inconsciente 
fragmentos de uma linha de raciocínio que, ao 
que tudo indica, deram à IA uma direção para 
criar a fórmula. A veracidade do método foi 
indicada pela física, Dra. Oskerch, que ficou 
curiosa com uma fórmula tão detalhada dentro 
de uma obra artística.

As autoridades ainda não se manifestaram 
sobre o assunto. O livro já estava circulando e 
havia alcançado cerca de 500 leitores quando 
teve sua distribuição suspensa. Apesar de não 
haver qualquer indicação de pessoas ficando 
offline para tentar experimentos, é importante 
ressaltar que uma simples alteração temporal 
poderia afetar completamente nossa realidade.

Para os interessados na experiência de 
viagem no tempo, indicamos o Simulador 
Vetron 1997.

"Viagem no tempo... viagem no 
tempo…" a expressão ficou se repetindo na 
mente de Poá. "O que isso pode significar 
nos dias de hoje?"

Deixou o olhar vagar pela praia do 
pôr do sol, ela era sempre assim: mar 
calmo, pequenas ondas quebrando, brisa 
leve carregada de sal, sol cortado pelo 
horizonte e  nuvens roxas colorindo o 
céu. Reconhecia tudo nela, era sua praia 

preferida: sem as bugigangas modernas, 
sem os detalhamentos irreais, apenas mar 
e areia.

Sentiu o calor do sol sobre a pele, 
o cabelo sendo acariciado pelo vento. 
Ângela estava atrasada, a surpresa seria 
ela realmente aparecer. Não sabia muito 
bem o porquê de a ter chamado, foi a 
lembrança de uma risada dela que enviou 
a mensagem. Apenas aceitou que parte 
dele precisava vê-la. Estendeu as mãos 
alongando os braços, as nuvens roxas 
servindo de fundo para o espaço entre seus 
dedos. Ouviu o som de bolinha de chiclete 
estourando, Ângela havia chegado. 

— Não achei que nos veríamos tão 
cedo — falou sem olhar na direção dele, 
sentando-se na espreguiçadeira ao lado.

— Bom — respondeu Poá um tanto 
incerto — fazem uns 80 ciclos.

— Exatamente.

Apesar de esperada, a indiferença de 
Ângela machucava. Entendia o porquê, 
ninguém melhor do que ele para saber, 
mas não tornava mais fácil.

— O que aconteceu? Por que você 
me chamou? — ela quis saber.

— Eu não tenho certeza — hesitou. 
— Quando a gente se separou...

— Quando você foi embora.

Poá procurou abrigo no olhar dela, 
mas Ângela encarava o mar.

LITEROMANCIA
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— É, me senti vazio — ele continuou. 
— Procurei várias coisas, até simuladores 
— a viu revirar os olhos. — Não sabia do 
que eu precisava, então, simplesmente 
fiquei procurando. Alguma coisa que 
fizesse algum, qualquer sentido... Aí, um 
dia, entrei na comunidade de VP.

— VP, vidas passadas? — questionou 
ela, olhando-o pela primeira vez, mas 
baixando os olhos quando encontrou os 
dele. — Nossa, Poá, isso é muito zoado.

— Eu também achava, você sabe, 
mas sei lá.

— Você simulou?

— Por 40 anos... na minha VP, 
como refugiado em 1953. Mais 15 como 
fazendeiro e...

Ângela fez um movimento, pedindo 
para que se calasse. Ela não falou de 
imediato, teve vontade de chorar. Sentiu 
que aquilo era responsabilidade dela. 
Sempre soube da melancolia de Poá, mas 
nunca esperou que fosse acabar assim.

— 40 anos é muito tempo — disse, 
por fim.

— Achei que nem 80 fosse muito 
— respondeu ele, em uma tentativa de 
roubar qualquer começo de sorriso.

O cabelo dela ficava avermelhado 
contra o sol, essa era uma das coisas 
preferidas dele. Não o cabelo em si, mas 
ela atestar que era exatamente igual ao 
verdadeiro. Achava graça na inocência 
dela em acreditar naquilo, nenhum cabelo 
muda de cor na vida real, não daquela 
maneira, com aquela intensidade. No 
fundo, achava que ela sabia disso, mas 
fingia que não.

— Há quanto tempo você está nessa 
praia? Nesse pôr do sol?

Poá se remexeu, envergonhado pela 
reação que Ângela teria. Não queria ver a 
decepção, mas antes que pudesse evitar, 
acabou despejando:

— Vou ir offline.

— Como assim?! — Ângela se virou, 
de sobressalto, e estendeu a mão.

O toque dela fez um leve calor 
se alojar no meio do peito de Poá. Era 
a primeira vez que ele sentia alguma 
coisa em muito tempo. Os olhares se 
encontraram, ambos sentiram um rebuliço 
na boca do estômago. Afinal, 80 ciclos não 
eram suficientes.

— Você não pode fazer isso! — falou 
com certo desespero, aflita. — Não tem 
nada lá!

Era possível ver que Ângela ainda se 
preocupava. Mas ele não podia ter certeza; 
até onde sabia, aquilo tudo poderia ser 
ajustado pela máquina. Ela vendo nele 
um pouco mais de dor, e ele vendo nela 
um pouco mais de compaixão.

— Não tem nada para mim aqui, Âng. 
Isso tudo — levantou e apontou ao redor 
— nada disso faz sentido para mim. Eu 
não consigo me livrar do pensamento de 
que nada disso é real. Até onde entendo, 
você pode nem estar aqui!

Ângela abriu a boca para responder, 
mas foi interrompida:

— Você vai falar o quê? Que não 
é assim?! Mas é assim. Você li-te-ral-
mente pode ser apenas fruto da minha 
imaginação — deu uma risada ansiosa. 
— Essa praia nem existe! Você talvez nem 
exista mais! Ou pior, talvez exista, e a gente 
nunca tenha se conhecido de verdade! 
Talvez você seja apenas um aglomerado 
de códigos dessa máquina. Não dá! — 
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conteve a voz exaltada e terminou, quase 
em um murmúrio — Você sabe, eu não 
consigo.

A demonstração foi suficiente para 
Ângela recordar as brigas. E ela entendia; 
realmente, aquilo tudo era uma realidade 
forjada pela máquina, mas ninguém 
ligava. Cada um podia viver exatamente 
o que queria, inclusive uma simulação de 
vida offline. Mas isso não bastava para 
Poá, ele era diferente.

— Quantos anos você tem offline?

— Meu corpo é novo, uns 22 anos. 
Tem condições de reabilitar — encarou as 
mãos. — Tem mais pessoas lá fora Âng, 
não sou o único.

Aquilo era difícil.

— Você não sabe disso — contestou 
ela. — De acordo com você mesmo, não 
se pode ter certeza de nada. Tudo o que 
falam sobre comunidades offline pode ser 
mentira. Para eles, é muito mais fácil ter a 
gente aqui. Ninguém sabe o que acontece 
com quem vai offline, P, você sabe disso.

— Eu preciso ir, não tenho ninguém 
aqui, não consigo ter alguém. — Poá 
percebeu que ela segurava as lágrimas. 
— Nada disso tem a ver com você, Âng, 
você foi... Você sabe — pensou por um 
momento. — Realmente espero que você 
exista.

Ela  se  aproximou,  os  dedos 
procuraram abrigo no peito dele, mas ele 
a afastou.

— Sinto sua falta, mas não vou tentar 
te convencer a ficar, nós dois sabemos que 
não tenho mais nada para te dar. Espero 
que encontre o que procura.

Poá ouviu o chiclete estourar: ela foi 
embora. Quis chorar, mas não conseguiu, 

não lembrava da última vez que o tinha 
feito. Pensou em ir para casa, mas não 
havia nada lá também.

— Ordem de sistema — chamou.

— Boa tarde, Poá. Estou à disposição 
— respondeu a assistente.

— Iniciar protocolo de saída do 
modo de realidade virtual.

— Protocolo iniciado, aguarde 
extração.

---------

Sub OrderComand ()

              ‘ extrair conteúdo

       Machine answer to System

              ‘ protocolo recebido

       Answer = InputBox (Prompt:= extrair 
    conteúdo)

                  ‘ protocolo válido, sem pendências 
     legais

      ‘Protocolo ativado. Consciência 
 desconectada.

Machine order:

            ‘Preparar para despertar.

End Sub

---------

Poá acordou apertando os olhos 
contra uma forte claridade, tentou cobrir 
os olhos, mas os braços não respondiam, 
estavam pesados. O quarto foi escurecendo 
e, quando finalmente Poá abriu os olhos, 
notou que uma mulher o observava da 
ponta da cama. Ela sorria.
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— Como você está se sentindo? 
Consegue falar?

Tentou responder que sim, mas 
percebeu que não conseguia formar 
nenhuma palavra. Ouviu a máquina ao 
lado da cama apitar mais rapidamente, 
marcando seus batimentos.

— Está tudo bem — continuou a 
mulher. — Isso é normal. Seu corpo esteve 
inerte por anos, o tempo de reabilitação 
será de alguns meses e você vai recuperar 
todas as suas funções. Me chamo Verona e 
vou te acompanhar durante esse processo, 
ok?

Ele assentiu.

— Você tem interesse em usar um 
leitor de pensamentos para se comunic... 
— Verona nem precisou terminar a frase, 
ele já recusava com a cabeça. — Certo, 
combinado. Vou chamar o César aqui, que 
vai acompanhar toda a sua reintrodução 
alimentar. Vamos começar com comidas 
mais simples, para que seu corpo se 
habitue a processar alimentos. Cada um 
tem uma reação, mas espere por vômitos, 
rejeições, cólicas... — ela percebeu o olhar 
assustado de Poá. — Você leu sobre o 
processo de reabilitação antes de solicitar, 
né?

Com a resposta negativa, baixou os 
olhos para o gerenciador e começou a 
resmungar, enquanto adicionava dados 
no aparelho. Se dirigiu à porta sem sequer 
voltar a olhá-lo:

— Vou mandar alguém vir aqui 
explicar sobre o processo de reabilitação, 
depois volto.

***

— O que você escolheu? — perguntou 
um garoto mais ou menos da idade de 
Poá.

— Fazenda. Me falaram de uma vila, 
no sul de Mosaico — o garoto não reagiu. 
— Você?

— Peguei um estágio na Máquina, 
sou engenheiro técnico, tenho 53 ciclos 
de experiência.

— Uau. E você só conseguiu um 
estágio?

— É, são 75 para efetivar. Vou fazer 
5 anos aqui e depois volto online para 
terminar.

— Hum...

— Poá? — chamou a entrevistadora.

***

O ônibus parou em frente a uma 
estrada de terra. Poá foi o único que desceu 
ali. Olhou para os lados, procurando 
alguém que tivesse vindo buscá-lo, mas 
não encontrou ninguém. Se convenceu de 
que ali as pessoas tinham seus próprios 
afazeres, que aquilo era importante para 
ele, mas que, para os outros, aquele era 
só um dia comum. Em nenhum momento 
admitiu a leve frustração que sentia.

O chão estava úmido e as árvores 
que ladeavam a estrada se tornavam cada 
vez mais densas. Em pouco tempo de 
caminhada, não era mais possível ver o 
céu. O ar o preenchia muito mais do que 
qualquer outro que já tivesse inspirado, 
e, a cada passo, a inquietação aumentava. 
Aquilo era novo.

Apesar do frio, suor começou a 
se formar na nuca, e a terra úmida se 
transformou em lama. Mesmo tendo 
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estudado o caminho, não havia contado 
com o barro, com o frio ou com a fome. 
Ainda faltava uma boa parte e já estava 
exausto.

Chegou muito mais tarde do que 
havia previsto; ninguém pareceu notá-
lo. Por alguma razão — talvez o cansaço, 
talvez a penumbra —, a cidade não parecia 
ser o que tinha visto nas fotos, tudo estava 
mais apagado. Se dirigiu a um senhor que 
pesava sacos de batatas:

— Olá, com licença — o homem 
levantou os olhos para Poá e assentiu com 
a cabeça em um cumprimento mudo. — 
Estou procurando por Jubi.

O homem voltou a atenção para as 
batatas e foi falando:

— Ai, que essa hora ele não vai querer 
falar contigo não, ô. Faz assim ó, umas 
quatro casas e tu vai ver a Hospedaria do 
Romora, ele sempre recebe quem chega da 
máquina. Aí umas oito, o Jubi aparece lá.

— Hospedaria do Romora?

— Isso, umas quatro casas — 
confirmou, gesticulando a direção.

A hospedaria era, na verdade, um 
bar com alguns quartos nos fundos. Todo 
o lugar, inclusive o próprio Romora, 
pareciam como uma taberna saída de 
algum filme. O quarto era grande e vazio, 
o banho foi gelado e Poá fez um grande 
esforço para ignorar a cama e ir ao bar.

Passava um pouco das nove quando 
Romora apareceu no balcão. Não dirigiu 
nenhuma palavra a ele, se contentando em 
secar os copos. O bigode cobria o rosto do 
homem que, no último copo, puxou uma 
cachaça para servir. Por um momento, 
Poá achou que fosse para ele, mas antes 
que a dose fosse servida, o sininho da 
porta de entrada soou.

— Sempre pontual — resmungou 
Romora, satisfeito.

Jubi se aproximou do bar; a careca 
combinava com a pança saliente.

— Então você é o novato — disse, 
puxando a cachaça para si.

Poá demorou a perceber que se 
tratava dele; foi o olhar fixo de Romora 
que o alertou.

— S-Sim — gaguejou, saindo do 
transe involuntário — Sim, sou Poá.

— Poá? Hm — Jubi tinha um ar cético. 
— E o que você acha que vai encontrar 
aqui?

— É... — de repente sentiu que não 
sabia conversar. — Hã... Acho que... sei 
lá. Eu sentia que as coisas na realidade da 
máquina eram um tanto... vazias.

— Hm... Sei... Bom — elevou o tom 
— amanhã te levo na tua casa e te mostro 
as terras lá — terminou a bebida e bateu 
com o copo no balcão, em despedida.

***

A casa era pequena, ficava no meio 
da colina, e as vacas pastavam ao redor. 
O cheiro de estrume era forte e ardia as 
narinas. Jubi mostrou as marcações da 
terra e foi embora — ninguém queria 
muita conversa por ali. Por um momento, 
se perguntou se havia feito a escolha certa.

Os dias foram avançando, vez ou 
outra uma ida à vila para trocar alguma 
coisa,  raramente alguma palavra. 
Nenhuma solidão que sentiu durante a 
vida online se comparava a essa. Poder 
duvidar da máquina era, também, uma 
forma de duvidar do sentimento. Se 
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perguntou se teria alguma vez se sentido 
inteiro.

Foi em uma manhã cinzenta que ele 
a viu. Uma figura de amarelo caminhando 
contra o vento, lutando com a lama da 
estradinha que dava na casa. As mãos 
abraçando o corpo, afastando o frio. Um 
rebuliço o tomou, e quando percebeu, já 
gritava:

— Ângela?!

A mulher levantou o rosto e sorriu 
para ele. Poá correu, mas sem acreditar. 
A segurou pelos braços, decidindo o quão 
real aquilo era, percorrendo os traços, as 
imperfeições da pele que nunca havia visto 
antes. Abriu e fechou a boca várias vezes, 
em uma tentativa falha de dizer alguma 
coisa. Ângela só ria das reações dele.

— Eu sei, eu sei — ela disse. — Loucura, 
né?

— Mas o quê... — começou ele, sem 
conseguir terminar.

— Fui te procurar — ela respondeu 
quase gritando para que a voz vencesse 
o vento — naquele dia, depois da nossa 
conversa. Eu fui te procurar pra te dizer 
que não queria que você fosse.

As palavras  alavancaram uma 
confusão de sentimentos nele e, quando 
se deu conta, estava chorando, feliz como 
não se lembrava de jamais ter estado. Se 
abraçaram, os cabelos de Ângela batendo 
no rosto dele: avermelhados contra a luz 
do sol, notou Poá.

LITEROMANCIA

https://www.instagram.com/scaroluz/
mailto:scaroluz%40gmail.com?subject=


22 http://literomancia.com.br

OLHO VERMELHO

Você larga a faca e se ajoelha. Sente 
os estilhaços de vidro penetrarem na 
carne e lágrimas lhe escorrem pela face, 
deixando a boca com um gosto amargo 
de desesperança. Foi tudo tão repentino 
que mal teve tempo de raciocinar. Em um 
primeiro instante, você cortava a maçã 
na pia, depois, notou um movimento do 
lado de fora e, então, a vidraça da cozinha 
estourou em mil pedaços. E agora, você 
tem que fugir, tem que fugir antes que...

Ele vai entrar!
Você enxuga as lágrimas e retoma a 

faca antes que ele a surpreenda na cozinha. 
Corre, sem olhar para trás, até o quarto no 
final do corredor. Gira a chave e empurra 
a penteadeira de encontro à porta. Seu 
coração pula no peito. Parece uma máquina 
desgovernada.

Você observa enquanto a maçaneta 
se move freneticamente. Não é tola a 
ponto de achar que ele desistiria. A porta 
é forçada. Na primeira pancada um pedaço 
da madeira cede e revela o tecido preto da 
roupa dele. Você não pode ficar parada ali 
para sempre. Precisa escapar.

Você devia tê-la impedido, Débora.
A única saída possível é a janela.
Você tenta abri-la, mas está emperrada. 

A penteadeira é derrubada. Você força a 
janela para cima e consegue erguer metade. 
Quebra suas unhas compridas no processo. 
Projeta o corpo para fora com dificuldade. 
A afobação torna tudo mais difícil. Você fica 
pendurada pela cintura. Raspa a coxa num 
prego, mas deixa a dor de lado e continua. 
Antes que ele a agarre pelo tornozelo, você 
cai da janela.

A terra fofa do jardim lhe ampara. 
Azaléias e margaridas são esmagadas pelo 

peso do seu corpo. Você corre pelo quintal, 
sobe na mureta e pula a grade. Recorda-
se que a faca ficou em cima da cama e se 
amaldiçoa pela estupidez.

A rua está deserta. Nenhuma alma 
viva, apesar de não ser ainda meia-noite. 
Casas escuras, portas de estabelecimentos 
fechados. As luzes dos postes estão opacas, 
tão distantes como se aos poucos você 
perdesse contato com o mundo. Você 
está envolta em silêncio. A solidão é uma 
forma de morrer por dentro. Você sabe bem 
disso...

E a culpa lhe corrói, tão voraz como 
um inimigo impiedoso.

Você não sabe o que fazer. Não sabe 
mais como reagir para reverter a situação. 
Está de mãos atadas. Você pensa nela a 
todo segundo.

É onde encontra forças para continuar.
Você devia tê-la impedido, Débora.
Você não pode desistir. Você tem que 

viver.
Você tem que viver por Jéssica.
O som do trânsito a duas quadras 

dali é um recomeço. Carros vagando. A 
cidade de São Paulo agora está viva e 
fervilhante. Como se o último passo que 
dera lhe trouxesse finalmente de volta ao 
mundo real. Os prédios lembram peças de 
dominó na pintura daquele céu noturno. 
As estrelas brilham. Você se dá conta pela 
centésima vez que se não tivesse ido àquela 
festa tudo seria diferente.

Dinheiro maldito!
Há um carro estacionado próximo a 

um poste. Você tem a impressão de que a 
luz interna está acesa. Sua atenção se volta 
para a casa. Ele está parado no portão da 
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frente. Uma sombra com um gorro preto. 
Ele segura uma espada japonesa em uma 
das mãos. Uma katana. Na outra mão, a luz 
da filmadora parece um olho vermelho a 
fitá-la com uma curiosidade mórbida.

Você alcança o carro. A luz interna 
está realmente acesa, mas não há ninguém. 
A porta está trancada. Você estoura o vidro 
com o cotovelo e desliza até o volante. O 
alarme dispara. Sem chave no contato. 
Nem no porta-luvas. Em lugar nenhum.

Um esforço inútil. Uma grande perda 
de tempo. Por que alguém deixaria as 
chaves dentro de um carro trancado? Você 
se irrita consigo.

Será que Jéssica continua viva?
Não, não há garantia de que ela esteja 

e é o que mais lhe revolta. Só que agora é 
tarde demais para se lamentar.

Você nota algo vindo em sua direção e 
se abaixa. A katana bate na lataria do carro 
com um rangido de metal. Você escapa pela 
outra porta e se afasta do carro.

Faróis pintam o chão de um amarelo 
ofuscante. Há um veículo descendo a rua. 
Você para na esquina e olha para trás. 
Identifica a silhueta dele contra os faróis. 
É um caminhão. Você não tem como ajudar 
o motorista. Ele vai matá-lo.

Foi o que aconteceu da última vez.
Sangue de inocente derramado. 

Quantos mais haveriam?
Você se vira para atravessar a rua e 

escuta o freio de um carro. Seu corpo parece 
flutuar no ar. Você olha para o céu e não 
há mais estrelas.

Há somente escuridão...
Uma escuridão tão profunda. 

Impenetrável...

***

Vocês estavam no balcão do bar e ele 
se aproxima.

Ele é gentil e oferece um drinque. 

Vocês aceitam.
Você percebe que Jéssica gostou dele.
Ele faz uma proposta.
Jéssica fala que o dinheiro move o 

mundo e lhe lança um olhar.
Você conhece aquele olhar.
Jéssica é quem faz o acordo.
Você devia tê-la impedido, Débora.
Você vai convencê-la a desistir, mas...
Mas está em um carro. Em movimento.
A cidade passa pela janela como 

um filme em câmera lenta. Duas cores se 
destacam. Preto e branco. Você pisca. O 
letreiro de um posto de combustível atrai 
sua atenção. É colorido. Não está em um 
sonho noir como imaginara.

"Acordada?"
Você não responde. Tenta se situar.
É um policial. Está no banco da frente 

de uma viatura.
"O que aconteceu?", você pergunta 

por fim.
Uma dor aguda lhe atinge o quadril.
"Vou levá-la ao hospital. Por pouco 

você não sofreu um grave acidente."
"Não", você balança a cabeça e olha 

adiante. Estão passando embaixo de uma 
ponte. "Preciso descer. Eu estou bem."

O policial vai contra a sua vontade, 
alegando que você pode ter sofrido 
uma concussão. Ele nota a mudança de 
expressão em seu rosto. Você implora, mas 
não o convence a parar. Pergunta onde está 
o parceiro dele. Ele responde que está na 
delegacia e que saiu apenas para comprar 
uma pizza. Você acha graça da sua falta 
de sorte.

E então pensa em Jéssica novamente.
Sente medo. É como um verme que 

rasteja pela sua mente. Você tenta impedir 
que ele se aloje e se propague. Precisa 
manter o autocontrole.

Você desvia o olhar para o retrovisor. 
Quando abre a boca para avisá-lo acontece 
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o choque. A viatura é lançada para frente.
É ele.
Está dirigindo aquele caminhão que 

descera a rua de sua casa.
O policial consegue restabelecer a 

direção. Só há vocês deste lado da avenida. 
A viatura e o caminhão. Dois peixes num 
aquário.

O policial acelera e apanha o rádio 
transmissor. Um alerta pisca na sua cabeça. 
Você é rápida e arrebenta o fio antes que 
ele profira uma palavra.

Ele agarra o seu pulso.
"Por que fez isso?"
Ele está furioso.
"Estou sendo obrigada. Você não 

entende? É apenas um jogo para ele."
"Não, não entendo."
O policial lhe solta. Talvez estivesse 

preocupado com o caminhão mais uma vez 
se aproximando. Ou quem sabe tivesse visto 
a verdade nos seus olhos? Você massageia o 
pulso. Uma nova avenida se inicia à direita. 
Com um movimento brusco, ele diminui 
a velocidade. Você só percebe a intenção 
dele quando é tarde. Suas mãos são presas 
com as algemas.

"Quem está dirigindo aquele 
caminhão?"

Você fica calada, imaginando Jéssica 
morta.

Morta por sua culpa.
"Você vai ter muito tempo para se 

explicar", ele diz.
Você se desespera. Está sem saída. 

Você não pode ser pega. Estaria infringindo 
uma das regras do jogo. Decide que é hora 
de agir.

Espera até que ele se distraia, então 
puxa a direção.

Tomado de surpresa, ele tenta impedir 
que a viatura desgoverne.

Vocês capotam. O mundo gira 
trezentos e sessenta graus. Uma vez. Duas 
vezes. Na terceira, a viatura para em pé. 

Você apaga por um segundo. Ou um 
minuto. Não tem idéia. Está zonza. Um 
filete de sangue desce pela testa. É quente. 
Úmido. Pegajoso.

Você escuta um caminhão parar. O 
policial está desacordado. Não sabe se está 
vivo ou morto. Você o puxa para perto e 
vasculha seus bolsos em busca da chave. 
Tem pouco tempo. Resolve não pegar o 
revólver. Não poderia usá-lo. Não poderia 
revidar.

O homem de gorro continua filmando.
Aquele olho vermelho cada vez mais 

perto.
Aquele olho vermelho horripilante.
Na pressa de se soltar derruba a 

chave. Estica-se para apanhá-la. Você deve 
ter se machucado feio, pois a dor que sente 
sobrepuja a tudo o que já havia sentido 
antes. Você se livra das algemas e passa 
por cima do policial em direção à janela. 
Seu corpo se choca no asfalto e você grita. 
Ergue-se com muito custo.

Ele está a poucos metros.
Há sangue na katana.
Sangue do motorista.
Você está perdida. Sem forças para 

correr.
Ele não retira o gorro, mas você 

imagina um sorriso doentio por trás 
daquela proteção. Você ainda guarda na 
memória o rosto dele daquela festa. Se 
sobrevivesse, ele iria pagar. De alguma 
forma, ele iria pagar.

"A polícia não sabe. Não contei nada", 
você se explica. "Por favor... Por favor, não 
a machuque."

Assim como da primeira vez, ele não 
fala nada. É quando você começa a ameaçá-
lo.

"Se a machucar eu juro que..."
Então, o olho vermelho se apaga. 

Você não sabe se a bateria acabou ou se 
ele simplesmente parou de gravar. Talvez 
estivesse satisfeito com o que havia filmado 
por hoje.
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Ele recua alguns passos e depois lhe dá 
as costas.

Terminou desta vez.
Como vocês puderam topar um jogo 

estúpido desses por dinheiro?
Talvez Jéssica estivesse morta...
Você não sabe. O que sabe é que tem que 

continuar. Se continuasse viva até o final e 
seguisse as regras, Jéssica estaria livre.

Só mais uma vez.
Carros encostam do outro lado da 

avenida. Há muitas pessoas com celulares na 
mão. Em questão de minutos, teria explicações 
demais para dar.

Uma moto estaciona perto e uma mão 
amistosa vem em sua ajuda. Você vê uma 
oportunidade. Empurra o motoqueiro e sobe 
na moto.

Ele grita para você parar, mas você 
acelera.

O vento golpeia o seu rosto enquanto 
foge. Você se esquece de tudo por um 
momento. Sente-se livre, mas a sensação dura 
pouco.

Um manancial de lembranças vem à 
tona.

Você se lembra de Jéssica, sua amiga 
de infância.

E se ela já estivesse morta e você, se 
apegando a algo que não existe mais?

Você pensa em fugir, pois tem a sensação 
que não sobreviverá no jogo uma terceira e 
última vez. Talvez tomasse essa atitude, mas 
não hoje.

Hoje você procura um lugar para se 
esconder.

Hoje você procura um lugar para chorar.
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 As sereias? Esses demônios do mar? 
Minha experiência com elas não foi das 
mais agradáveis.

Na minha juventude, tive a grande 
ideia de dar uma de marujo, já que 
nenhum outro ofício parecia servir para 
mim. Tive que me esforçar, mas consegui 
cair nas graças de um capitão que estava 
sempre mais ou menos bêbado. Ele pegou 
leve só porque eu ainda não tinha uma 
barba, como o resto da tripulação. Estes 
eram uns tipos ainda mais medonhos, 
uma meia dúzia de mal-encarados com a 
cara salgada e rosto endurecido pelo sol 
e pelo vento. Quase nunca sorriam, mas 
era melhor assim: quando o faziam parecia 
uma careta maldita.

Pois bem, fomos contratados para 
uma viagem longa, por um certo barão 
que não lembro o nome. O capitão não 
nos passou detalhes da carga, só nos disse 
que daria um dinheiro bom e que seria 
trabalho de verdade, seja lá o que isso 
quisesse dizer. Os primeiros dias foram 
bons e tranquilos, apesar do trabalho 
constante. Me colocaram para a limpeza, 
porque era um trabalho que ninguém 
mais queria fazer e com bom motivo: eles 
pareciam mais porcos do que gente. Não 
me intimidei com isso; na verdade, não 
demorei a fazer amizade com a maioria dos 
outros marujos: os irmãos Déli e Dagmar, o 
desdentado e rabugento Jarbas, o barbudo 
Tácio, que dizia nunca ter feito a barba, o 
que provavelmente explicava seu aspecto 
imundo. Tinha também outros dois, mas 
eles quase nunca falavam, chamavam eles 

de Filho e Da Puta. Filho tinha uma cicatriz 
que dividia a bochecha esquerda em duas, 
ia da orelha até o olho. Da Puta tinha dois 
dentes dourados que ninguém sabia onde 
ele conseguira. Encontraram ele em um 
beco, enquanto comia lixo! Tanto o Filho 
quanto o Da Puta cultivavam uma fama 
terrível entre o resto do pessoal, mas 
trabalhavam bem, faziam quase qualquer 
coisa que o capitão mandasse. Por último, 
tinha nosso querido e adorado capitão, o 
nada famoso Bruce Bennedito, religioso 
até os ossos. E chegado em um vinho.

Apesar do trabalho árduo, eu não 
reclamava, afinal eu tinha escolhido 
aquilo. A comida era ruim e só tínhamos 
cerveja barata para beber; por isso, hoje 
em dia bebo quase qualquer água suja. 
Os primeiros dias foram de bons ventos, 
era uma boa estação para viajar, foi até 
relaxante (a previsão de nosso capitão 
era que demorássemos uns três meses). 
Na terceira semana, conforme íamos para 
sul, o vento ficou mais forte e começou a 
chover. Teve uma noite em que o mar ficou 
revolto do nada, acordei sendo jogado da 
minha rede direto para o chão. Passamos 
por uma tempestade, nos agarramos no 
que dava, as ondas sempre batendo e 
arrastando tudo que estivesse solto. Mas 
nem isso foi tão terrível quanto as malditas 
sereias.

Depois  do  mau tempo,  nos 
encontramos em uma calmaria ainda 
pior. Todo mundo teve que remar. Como 
se não bastasse, não tivemos sorte na 
pesca e gastamos quase todo o estoque 

DEMÔNIOS
DO MAR
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de comida. Aliás, o sumiço dos peixes foi o 
primeiro sinal das sereias. As desgraçadas 
os protegem entre seus tentáculos e os 
afastam de nossas redes e anzóis. Dois 
dias depois, notamos Jarbas balbuciando 
coisas sem sentido, achamos que o pobre 
coitado tinha pego uma insolação, porque 
ficava dependurado na amurada, tentando 
alcançar a água. Mandamos ele descansar 
e decidimos fazer o mesmo, para evitar 
que outro tivesse o mesmo problema.

No outro dia, foi Déli que começou 
a balbuciar. Tivemos que segurá-lo para 
não se jogar ao mar. Me lembro de como 
o capitão se aproximou de mim depois do 
episódio e falou sobre a fama do lugar em 
que estávamos, que aquele era um trecho 
amaldiçoado e que suas rezas não estavam 
funcionando.

Na mesma noite, quando Tácio e eu 
puxávamos a rede pela última vez, notamos 
que pesava demais e comemoramos em 
meio aos arquejos e puxadas.

Mas quando terminamos, não havia 
um peixe sequer. Entrelaçada nos nós havia 
uma mulher, os seios à mostra. Mas, onde 
deveria ter as pernas, um emaranhado de 
tentáculos se debatia e rastejava, fazendo 
um som esquisito nas tábuas do convés. 
O cabelo parecia um monte de algas e os 
olhos tinham pupilas transversais. A pele 
da mulher refletia o luar como se fosse de 
peixe, e, por Deus, juro que sorria para 
mim, os caninos pontudos sobressaindo 
dos demais dentes perfeitamente brancos.

Ela mexeu os lábios dizendo algo e, 
ao mesmo tempo, senti uma sonolência 
pesar nos olhos. Achei que era um sonho, 
mas sabia que não era o caso. Gritei, 
mas Tácio nada disse. Balancei a cabeça, 
tentando me livrar do encanto da sereia 
e meu comparsa começou a soltá-la. Por 
algum instinto, eu soube que ela ia matá-lo, 
então saquei minha faca e corri na direção 

deles. Quando se viu solta do último nó, 
a criatura agarrou os braços dele, abriu 
a boca, pronta para tirar um pedaço do 
pescoço do pobre barbudo.

A essa altura, eu já estava ao alcance, 
mas, grogue com a feitiçaria, tropecei 
na rede com a faca levantada. Acabei 
acertando de raspão a perna de meu 
companheiro. Foi o suficiente para tirá-lo 
do transe. Ele gritou e agachou, rápido o 
suficiente para escapar da mordida fatal. A 
sereia não gostou e chiou, um som áspero, 
como o que os gatos fazem quando não 
gostam de algo. Tentei levantar, mas meu 
pé ainda estava preso na rede.

Depois, tudo aconteceu muito rápido; 
ela me arrastou pelo convés e quase me 
levou para o mar, não fosse a rede ter 
agarrado na amurada. Fiquei uns bons 
trinta segundos me balançando lá, com 
a sereia apertando o tentáculo ao redor 
do meu pulso, e a rede, o tornozelo. Por 
sorte, foi tempo suficiente para o Tácio se 
recuperar do susto e vir ao meu resgate. Se 
dependurou pela lateral do navio, puxou 
a rede e, usando minha faca, cortou fora 
o pedaço de tentáculo que me agarrava. 
A sereia chiou de novo e caiu no mar, 
deixando uma cicatriz nada bela no meu 
pulso.

No dia seguinte, contamos tudo ao 
resto da tripulação e eles nos contaram 
que haviam sonhado com uma criatura 
parecida, mas que o sonho tinha sido 
extremamente bom. Quero dizer, todos 
exceto Filho e Da Puta. Estes apenas 
sorriram em silêncio. Nesse dia, remamos 
feito condenados, o mais rápido possível 
para fugir daquele lugar maldito. À noite, 
ninguém conseguiu ir dormir, ficamos 
todos montando vigília. Achamos que 
assim as chances de alguém cair no truque 
delas seria menor.

Pouco adiantou.
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Não sei quando exatamente adormeci, 
mas, ao voltar a mim, vi a cara marcada de 
Filho enquanto ele me estapeava. Sorriu 
ao perceber que acordei e me entregou 
minha faca.

Olhei ao redor e decidi que preferia 
ter continuado dormindo. Todos lutavam 
contra uma dúzia de sereias que avançavam 
com garras afiadas e dentes maliciosos. 
Notei algumas delas largadas, sem vida 
pelo convés. Filho agarrou o sabre e voltou 
a lutar. O Capitão gritou-me dizendo que 
me protegesse e eles cuidariam do resto. 
Foi distração suficiente para que uma das 
criaturas o agarrasse e arrastasse para os 
abismos marítimos. Pobre alma.

Eu era jovem mas não era bobo, corri 
até onde o velho capitão havia largado sua 
arma e me pus a lutar. Uma das criaturas 
se debruçava sobre a carcaça de uma das 
suas e a devorava, me aproximei dela e 
tentei um golpe com a espada, mas ela 
percebeu meu movimento e desviou com 
facilidade. De pé, rosnou e avançou, mas 
parou quando coloquei a lâmina em seu 
caminho. Recuei dois passos, quando 
atacou de novo, prestando atenção nos 
movimentos de seus tentáculos. Tentei 
cortar-lhe o pescoço, mas acabei acertando 
no rosto com o lado chato da arma. Ela se 
aproveitou do meu erro e pulou sobre mim, 
os tentáculos me imobilizando as pernas e 
os braços contra o chão. Os movimentos 
dela foram quase sensuais enquanto 
se preparava para tirar um pedaço de 
mim, parecia uma dança. Diversas vezes 
aproximava o rosto do meu, quase me 
beijando, mas aí recuava e repetia o ciclo. 
Ao mesmo tempo, eu me debatia e tentava 
me soltar, mas o demônio era muito forte, 
a despeito dos braços finos.

Juro que ouvi uma voz falando 
comigo, apesar das sereias serem incapazes 
de falar. Era uma jura de amor e uma 

vida perfeita se eu fosse com ela de bom 
grado. Fechei os olhos e concentrei todas 
as minhas forças em resistir ao encanto, vi 
cenas grotescas em que nos relacionávamos 
como amantes, mas não me rendi. Lembrei 
da minha faca, no cinto, mas não conseguia 
alcançá-la. Então, me ocorreu de jogar o 
seu jogo. Abri os olhos e fingi admirá-
la. A expressão dela suavizou e sorriu, 
quase graciosa com o luar a brilhar atrás. 
Disparei a falar coisas obscenas e a sereia 
acreditou, chiando de vez em quando. A 
diaba nem percebeu que afrouxou o aperto 
nos meus braços e, com isso, eu consegui 
alcançar minha faca e enfiar na barriga 
dela, perto de onde o corpo se dividia 
em tentáculos. Vi a incredulidade em seu 
olhar, senti os tentáculos se debaterem 
com violência; mas a incredulidade 
durou apenas meio segundo e logo ela já 
avançava de novo, dessa vez para matar. 
Reagi a tempo, puxando a faca com força 
para cima, rasgando toda sua barriga e 
fazendo as tripas caírem sobre mim. Ainda 
consegui ouvir mais um par de palavras, 
lamentando, antes de ela cair sem vida 
sobre mim. Rastejei para longe do cadáver 
e voltei a ajudar o resto da tripulação. 
Foi uma noite árdua, mas, ainda assim, 
conseguimos nos defender e pela manhã 
jogávamos os corpos dos nossos e das 
sereias de volta ao mar.

Infelizmente não foi nada fácil, 
além do capitão, acabamos perdendo 
Filho, que havia me salvado, e o pobre 
do Déli  acabou deixando Dagmar 
sozinho no mundo. Jarbas estava ainda 
mais rabugento e a barba de Tácio fedia 
ainda mais. Eu inteiro fedia a peixe e 
estava com pequenos ferimentos por 
todo o corpo. Mas sobrevivemos. Oramos 
pelos que não tiveram a mesma sorte. Vi 
Dagmar chorar e Da Puta murmurar sua 
oração. Os ventos voltaram a soprar e 
terminamos nossa viagem. Descobrimos 
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que a carga era um único livro, velho e 
descascando, endereçado a um velho 
igualmente ressequido. Foi ele que nos 
contou sobre as sereias, nos explicou que 
aquele livro era um bestiário, que, além 
das sereias, antigamente existiam outros 
seres igualmente ou mais perigosos. Ele 
pareceu bem satisfeito em pagar muito 
caro por ele e chegou até mesmo a ler para 
nós o trecho que dizia respeito a elas.

"Sereias: Seres andrógenos. Corpo 
semelhante ao de uma mulher mesclada 
com polvo. A coloração da sua pele transita 
entre a que é a pele humana, porém, 
dependendo da luz, furta-cor como a 
dos peixes. Os cabelos são como algas, e 
os peixes se protegem neles. São muito 
leves e de porte elegante; além disso, têm 
uma aura encantadora e inebriante. Seres 
altamente hostis e inteligentes, mas não 
são capazes de reproduzir a fala de seres 
humanos. Não podem reproduzir entre 
si, por isso, necessitam de pessoas para 
seus rituais de acasalamento. Costumam 
devorar o parceiro logo após o ato. Relatos 
dizem que controlam os ventos em alto 
mar."

Na viagem de volta, fizemos um 
caminho maior, mas evitamos o ninho dos 
demônios do mar. Voltamos ricos ao lar 
e fomos beber em memória dos falecidos. 
Tácio era o mais antigo na tripulação e, 
por isso, mais próximo do capitão, quando 
decidimos quem seria o novo timoneiro, 
não houve discordância de que seria ele 
e também ninguém objetou que Tácio 
devesse ficar com o navio. O sujeito nos 
contou que renomearia o Soberano para 
Bruce Mata-Sereias. Jarbas resmungou 
que a vida no mar era uma merda, mas 
acabou voltando para o navio com Tácio. 
Dagmar lamentou pelo seu irmão e decidiu 
que com o dinheiro realizaria o último 
sonho do falecido: abriria um bordel nas 
redondezas do cais. Da Puta não disse 
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nada, só bebeu e acho que também voltou 
para o navio. Quanto a mim, decidi que 
nunca mais entraria em qualquer tipo 
de barco e me mudei para longe do mar. 
Eu era jovem e ainda arrumei algumas 
confusões pelo mundo afora. Mas são 
histórias para outro dia.

Mas me diga, como você imaginava 
as sereias?

Rômulo Herdy
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em 2015, e decidi me dedicar 
à arte em 2018; desde então 
divulgo, semanalmente, os contos 
que escrevo em meu blog.
Sou um fã declarado de ficção 

fantástica, tanto lendo quanto 
escrevendo.
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MONSTRO 

Quando o primeiro roxo apareceu, 
ignorei da mesma forma que tinha 
ignorado os primeiros pesadelos. Quem 
acreditaria em uma mulher que diz estar 
sendo espancada em sonho e mostra 
os hematomas reais? Tu deve estar se 
mexendo de noite e batendo na parede 
sem querer, não noia. A Pati franziu o 
cenho quando ela me obrigou a contar por 
que eu estava mancando.

Eu juro que tentei. Mas ele não parecia 
se importar com o quanto eu tentava, com 
o quanto eu gritava ou com o quanto doía.

O anoitecer me causava calafrios. 
Nunca sabia quando ele voltaria, e, só 
o ato de deitar a cabeça no travesseiro 
já me deixava vulnerável. Eu me sentia 
como uma criança com medo do monstro 
embaixo da cama, chorando, pedindo pela 
mãe e tendo a certeza de que ele era real.

Acontece que meu monstro tinha 
olhos verdes. Um maxilar marcado, 
cerrado de raiva, mãos calejadas e 
músculos aparentes. Nunca esqueceria 
daquele rosto assustador, daquele cabelo 
castanho desarrumado ou daquela barba 
rala manchada pelo meu sangue.

Eu colocava um travesseiro em cima 
do rosto toda a vez que acordava de um 
dos pesadelos, não queria atrapalhar 
os vizinhos. Passei noites insones na 
companhia daquelas lágrimas, sentindo 
minhas mãos trêmulas e suplicando 
silenciosamente pelo amanhecer.

Chegaram a ter semanas nas quais 
quase pensei que estava livre. Os sonhos 
não voltavam por tantos dias, que alguns 
dos hematomas nem precisavam mais 

de maquiagem. Um esboço de sorriso 
quase dava o ar da graça, mas era sempre 
desencorajado pela perspectiva de que 
aquele fosse o último.

Entretanto, em uma das noites nas 
quais meus olhos não se mantiveram 
abertos e minhas preces não foram 
suficientes, ele voltou. E voltou com uma 
faca. Lembro de gritar, tentar correr e jurar 
que aquilo não era um sonho. Lembro dos 
dedos marcados no meu braço, do corpo 
me prensando contra a parede e do claro 
sorriso de vitória refletido pela lâmina. 
Lembro dos olhos maldosos, do prazer 
em me machucar, do sangue quente 
escorrendo e manchando o lençol.

Acordei de sobressalto e levei a mão 
às costelas. O pânico. Os tremores. A 
respiração ofegante. O sangue fervente 
e o coração acelerado. Só senti a dor do 
corte com a água quente escorrendo sobre 
ele. Era profundo, difícil de ser estancado.

Passei a manhã toda em casa rezando 
para que a dor fosse embora. Não foi. 
Sabia que se o corte não fosse suturado, 
infeccionaria. Sem carro, condições de ir 
a pé ou de dirigir um emprestado, acabei 
pedindo para a Pati me levar e me sujeitei 
ao interrogatório.

Sim, foi um assalto. Não, eu não 
quero fazer BO, dá muito trabalho e eu 
não vou ganhar nada mesmo. É, ele levou 
só a minha carteira. Acho que era para 
comprar droga, sei lá. Não né, eu não sou 
burra de reagir. É, ele devia tá chapado, já 
te disse. Tá, prometo que eu vou me cuidar 
mais. Relaxa, sério, foi só um cortezinho. 
Não, não precisa esperar comigo, vai 
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demorar um monte. Sim, eu ligo quando 
tiver acabado, ou qualquer coisa eu vou 
a pé... Tá, eu ligo.

As horas na fila do pronto-socorro 
deram a vaga esperança de que elas 
durassem até a noite. Infelizmente, à 
tardinha, uma enfermeira me mandou 
deitar em um ambulatório, tirou a gaze 
que estancava meu corte e lavou com água 
oxigenada, completamente indiferente aos 
meus gemidos. Fica aí que o doutor já vem.

Menos de quinze minutos depois, ele 
veio.

Os mesmos olhos verdes, o maxilar 
cerrado e os músculos aparentes. O 
mesmo ar de superioridade, os mesmos 
passos decididos. As mãos carregavam a 
prancheta em vez da faca. Havia gotas de 
sangue no jaleco ao invés da barba.

Levantei em um pulo, com a respiração 
entrecortada e o coração acelerado. Senti 
o sangue se esvair do meu rosto e levei 
as mãos trêmulas até o corte. Ele deu um 
passo. Eu já sentia uma lágrima correndo 
pela minha bochecha.

Não chega perto de mim! Silvia, vem 
aqui por favor, a paciente parece estar 
tendo um ataque de pânico. Sai daqui. 
Tô indo doutor. Sai daqui, tu não vai me 
machucar de novo. Querida, olha para 
mim, vamos respirar fundo? Não, não, 
não. Shh, inspira, expira, inspira, expira. 
Não, não, não, não, não. Tá tudo bem. 
Doutor, o senhor tem como ligar para a 
ala psiquiátrica mandar alguém?

Pulei da maca. Não. Eu não podia 
dizer nada. Eles iam me internar, me 
chamar de louca. O que minha mãe ia 
pensar? Não, definitivamente não, eu ia 
mentir o quanto precisasse.

Não, tá tudo bem. Eu vou me acalmar. 
Desculpa, é que… é que eu já fui assaltada 
por alguém muito parecido contigo.

Ele riu alto. Olha, nunca tinham me 
dito essa. Por que tu não deita? Respira 

fundo, que o susto passou, e eu vou dar 
uma olhada nesse corte. A Sílvia não 
precisa ficar, né? Ou tu pretende fazer 
escândalo de novo?

Balancei a cabeça, ainda com o 
coração acelerado, e caminhei até a 
maca. Que outra opção eu tinha? Quem 
acreditaria em mim? Quem valida a dor 
que não tem cicatrizes e as cicatrizes que 
não têm explicação?

O medo latente não parecia disposto a 
me deixar. Meu maior dilema enquanto ele 
trabalhava eram meus olhos. Fechados, o 
terror da facada voltava. Abertos, o mesmo 
homem a suturava. Os minutos custaram 
a passar. A agonia de estar nas mãos do 
monstro que só eu via foi muito maior do 
que a de qualquer agulha. Apertar suas 
mãos, no final, foi como ouvir cantadas 
de pedreiros na rua: desconfortável, mas 
obrigatório.

Ele me deixou em paz por mais três 
noites mal dormidas à sua espera. Três 
dolorosos dias com medo da própria 
sombra. Três versões do mesmo assalto 
exaustivamente repetidas: o cansaço não 
me deixava lembrar as anteriores.

No quarto dia, eu já havia aceitado 
o pânico crescente como meu fiel 
companheiro. O que seria dessa vez? Outra 
faca? Outros socos? O medo e a impotência 
não davam sinal de que sairiam logo. 

Era como caminhar por um labirinto 
perverso todas as noites. Sem saída, 
sem apelo e com lágrimas silenciosas 
escorrendo constantemente. Sem saída, 
quando exatamente a mesma voz que havia 
chamado Sílvia me chamou de vagabunda. 
Sem saída, quando o mesmo antebraço 
prensou meu pescoço contra a parede. 
Sem saída, quando as mesmas mãos que 
eu fora obrigada a apertar quebraram meu 
dedo indicador.

Sem saída, só grito.

Grito que me acordou para o pavor 
de ter um dedo deformado. Mais do que 
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por ele, a gota de sangue que escorreu 
do meu lábio de tanto mordê-lo era pela 
perspectiva de voltar ao hospital. A dor e 
o medo brigaram pelo consumo da minha 
alma. Tentei imobilizar o dedo em casa, 
tomar analgésicos, dizer a mim mesma 
que eu não precisava correr o risco de ir ao 
mesmo hospital e me chamarem de louca 
mais uma vez.

Eu não precisava. Eu não podia. Ele 
não ia deixar.

Quando um desmaio me obrigou a 
procurar o hospital mais longe que pudesse 
encontrar, senti estar vivendo um eterno 
déjà vu. A espera, as perguntas, o medo 
pulsando O médico. O mesmo médico. 
O mesmo sorriso de vitória refletido 
pela lâmina. O mesmo maxilar cerrado 
dos intervalos entre os socos. O mesmo 
olhar maldoso que quebrara, meu dedo. 
O mesmo monstro. 

Me deixa em paz, por favor. As 
lágrimas soluçantes e a voz entrecortada. 
Eu não aguento mais o medo, por favor. O 
coração batia mais forte do que nunca. Ele 
olhou por cima do ombro, se certificando 
de que estávamos sozinhos, andou dois 
passos para frente e cravou suas unhas em 
meus ombros, deixando nossos rostos tão 
perto que eu pude sentir seu bafo.

Escuta aqui, sua vadiazinha, não 
importa o quanto tu chore, grite ou 
implore, eu vou te visitar quando eu bem 
entender. Eu vou fazer contigo o que eu 
bem entender, porque aqui, sou eu que 
mando. Com o prazer estampado em seus 
olhos, o sorriso ficava maior a cada frase. 
E sabe o melhor? Ninguém nunca vai 
acreditar em ti. Afinal, eu sou real ou só 
a histeria de mulher solitária querendo 
chamar atenção?

Seu riso, meu pânico.

Só respirei novamente quando 
um enfermeiro entrou na sala. Minhas 
mãos tremiam e meu coração disparava. 
Ele acabara de admitir. Mesmo assim, 

ninguém me ajudaria. Então seria isso? 
Estaria eu condenada a noites sem fim à 
mercê daquele terror? Não havia escape 
daquela morte lenta?

Não consegui olhar para seus olhos 
enquanto imobilizava meu dedo. A dor 
que aquelas mãos gentis haviam causado 
era uma tortura maior do que qualquer 
outra. Como podia ser ele? Não era mais 
provável que eu estivesse imaginando 
coisas?

O fato de que eu já estava habituada 
com tudo aquilo não deixava nada mais 
fácil. O medo era como carregar uma 
pedra a todo o lugar que fosse: se tornava 
mais pesado a cada dia. Fui para casa 
esperando que o analgésico receitado por 
ele fosse forte o suficiente para uma noite 
sem pesadelos. Que inocência! Quando o 
monstro me poupara de pesadelos?

Ele apareceu na mesma noite. Eu 
chorei, gritei, implorei como nunca havia 
antes. A proximidade da morte fez meu 
medo dela crescer. Com o corpo muito 
menos machucado do que a alma, meu 
temor era do iminente fim desta pela 
tortura daquele.

Temi muito. Mas ele não encostou 
uma mão em mim.

Tinha planos muito piores do que 
simplesmente quebrar um dedo.

Nas sete noites que se seguiram, tudo 
o que eu ouvi foram gritos constantes e 
ameaças. Ele me fez duvidar de tudo o que 
eu acreditava, de mim mesma, de que era 
ele que me machucava. Ele me jogou nos 
cantos e eu não tentei me levantar. 

Sua tortura lenta e psicológica desfez 
as poucas defesas que me restavam. 
Qualquer sombra de esperança que eu 
pudesse ter foi arrancada brutalmente de 
mim. Eu não era nada. Eu não era ninguém.

Naquela semana, eu não saí de casa. 
Não tinha vontade de comer nem de 
chorar. À noite ele me jogava nos cantos 
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e gritava comigo até que eu acreditasse em 
suas palavras. Sempre por cima de mim com 
seu dedo acusativo, rindo do meu temor.

De dia, eu rezava para que não 
anoitecesse.

No oitavo dia, eu descobri que até 
mesmo os nadas e os ninguéns têm medo. 
Que os nadas e os ninguéns, apesar de já não 
existirem, também morrem. E que a agonia 
permanece com eles até o fim.

Choveu o dia todo? A única coisa que 
sei é que o nó na minha garganta sempre 
esteve certo sobre aquela noite. A dor, 
minha companheira de tanto tempo, talvez 
finalmente chegaria ao seu ápice e me 
abandonaria logo em seguida. Eu não havia 
desistido de lutar, só havia percebido que 
lutar doía mais, que falar era inútil e escapar, 
impossível. Percebi que os socos doíam, mas 
eram a minha casa.

Monstro, medo por medo, por que 
medo do fim?

Meu corpo desnutrido e espancado não 
tinha forças para pegar o telefone. Minha 
alma havia perdido todo o suspiro de 
resiliência que alguma vez tivera e, naquela 
semana, até mesmo eu acreditei que estava 
louca.

Na oitava noite, adormeci chorando e 
com a certeza de que o monstro embaixo da 
cama havia arrancado qualquer resquício de 
vida que havia em mim fazia muito tempo.

Meu pranto nunca teve colo e meu grito 
jamais teria eco.
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Não tem certeza se é ou não 
presunçoso chamar a si mesma 
de escritora. É natural de Passo 
Fundo, tem apenas 18 anos, 
mas "brinca" de escrever desde 
os 3. Leitora ávida, feminista e 
professora de inglês, adora falar 
em público e pretende cursar 
psicologia. 
Teve a oportunidade de publicar 

o conto "Genevive" na coletânea 
Sinfonia das Letras pela Andross 
Editora; os contos "Lavanda tinha 
o Cheiro Dela" e "Meu Anjinho" 
no livro Nem Tudo Foi Dito, 
promovido pelo projeto Contantes; 
e o conto "A Última Escolhida" 
no livro A Casa Fantástica pela 
Editora Flyve.
Seu maior sonho é lançar um 
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O FANTASMA
DE LENINA

Na manhã de cinco de junho de 1994, 
a pequena Lenore acordou cedo. Despiu-se, 
sem ajuda, do pijama flanelado. Enfiou-se em 
um vestido preto de bolinhas brancas. Olhou-
se no espelho: cabelos revoltos. Arriscou 
pentear-se, mas terminou mais emaranhada 
que de início. Suspirou, descontente. Sentia 
saudades dos tempos bem penteados. Das 
tranças, dos laços de fita, das presilhas, 
das tiaras, dos... "Nunca mais", lamentou, 
interrompendo aquele fluxo de nostalgia 
com um balde de realidade. "Agora meus 
cabelos apenas recebem...", e conteve 
novamente seu pensamento, com medo 
de lembrar-se. "Bem, é só um cabelo, nada 
mais", minimizou, evitando pensamentos 
revoltos. Em um salto, correu para o baú 
de brinquedos. Entre bonecas decepadas e 
ursos remendados, buscava algo barulhento. 
Mas logo desistiu, lembrando-se de que a 
mãe havia ordenado a todos que sumissem 
com brinquedos ruidosos. "Por causa da 
bebê", repetiu para si mesma, fazendo voz 
debochada e uma careta de nojo.

Deixou seu quarto batendo a porta o 
mais forte que podia. Não ouviu o barulho 
da reprovação habitual. Indignou-se: agora, 
nem mesmo seus barulhos importavam? O 
que ela seria sem a repercussão deles? Um 
maldito fantasma. Daqueles bastardos, que 
não têm nem mesmo a glória de incomodar. 
Aquele tipo de assombração que permaneceu 
na casa depois que sua família morreu, uma 
lembrança totalmente inadequada para os 
que residem atualmente. "Um fantasma, 
nada mais", lamentou-se. Decidiu, então, 
assombrar como os dos filmes: atacando os 
mais frágeis.

Lenore andou cinco passos, batendo 

os pés no assoalho (ainda nenhuma 
reprovação). Parou diante da porta branca. 
Esticou os bracinhos, girou a pesada 
maçaneta e entrou no maravilhoso universo 
cor-de-rosa de Lenina Magalhães Lopes. 
Eram esses o nome e o sobrenome do seu 
ódio. O antropônimo daquela que tinha laços 
e tiaras, amor e atenção, mãe e pai. Tudo de 
forma integral. As metades, os remendos, 
as sobras, ficavam para ela, a reles meia-
irmã. Deu dois passos. Respirou o aroma 
inocente que o ambiente rosa exalava. O 
cheiro de bebê, misturado com o amor 
maternal, fez coçar seu nariz. Olhou para 
cima. Tudo era rosa, pateticamente rosa. 
Contemplou aquele lugar perfeito e odiou 
cada estrela colorida do papel de parede 
aromático. Andou até o berço. Nele, dormia 
tranquila a razão de todas as suas lágrimas. 
Aproximou-se, colocou as mãozinhas nas 
grades, encaixou o rostinho em um vão e 
contemplou a bebê. Sentiu vontade de puxar 
os cabelos louros e bem arrumados da filha 
perfeita para tirá-la, mesmo que por alguns 
segundos, daquele universo de sonhos. 
Na verdade, queria arrancar um punhado 
daqueles fios dourados, queria fazer o anjo 
alvo sentir a lancinante dor das trevas em 
que vivia. Queria, só por alguns segundos, 
arrancar a bebê do mar-de-rosas e atirá-la 
em seu mundo, sem cor.

De repente,  toda a raiva foi 
interrompida pelo encanto. Seus olhinhos 
foram fisgados pela doçura dos delicados 
enfeites que adornavam as ralas e raras 
madeixas louras daquela cabecinha. Aqueles 
enfeites ficariam lindos nos seus cabelos! 
Em um ímpeto, esticou os bracinhos para 
tentar roubá-los. Já estava quase alcançando 
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quando, novamente, foi entretida pelo 
encanto. Aqueles cabelos louros! Eram 
cabelos de boneca. Finos, leves, brilhantes, 
bem arrumados. Tão maravilhosos que era 
difícil parar de acariciá-los. Eram fios de 
ouro? Tão brilhantes, tão claros, refletiam 
a luminosidade da janela como uma pedra 
preciosa. E se tornavam mais alvos com a 
claridade que recebiam. Já os seus cabelos... 
olhou com desprezo para suas longas 
madeixas sombrias. Pesados, grossos, sem 
brilho, sem beleza. Negros, roubavam toda 
a luz que vinha da janela, e pareciam mais 
negros, mais sombrios, com o pouco de 
claridade que recebiam. Seria uma estranha 
coincidência? Há quase um ano, Lenina era 
a luz da nova família. Mas era fulgor não 
por ser fonte primária, era apenas o reflexo 
da claridade em que vivia. Era muito bem 
abastecida por uma estrela-mãe, que fazia 
de seu mundo um lugar perfeitamente 
habitável. A pequena Lenore, por outro lado, 
vivia seus dias de supernova: A partilha da 
família, a partida do pai, o "super" novo 
pai, a nova mãe, a nova família, a nova 
super-irmã... A menina não aguentou, 
explodiu. Perdeu a luz própria. Declinou-
se e se tornou invisível. Sombria. Um buraco 
vazio, negro. Nessa nova realidade, ela 
rouba o pouco de resplendor da estrela-
mãe que consegue. Engole qualquer resto 
de amor, e se torna mais negra. Deforma, 
sem pudor, seu novo espaço-tempo. O 
misto de encantamento e ódio fazia seu 
corpinho ter reações esquisitas. Suas 
mãozinhas pediam a maciez da carícia dos 
cabelos, mas seu coração deixava os dedos 
duros de raiva, tão duros que enroscavam 
as madeixas entre eles e puxavam os fios 
devagar, como se delicadamente quisesse 
arrancá-los. O gesto tirou o sono da nenê, 
e logo ela começou a resmungar no leito. 
Lenore gelou por dentro: Acabara de 
acordar a irmã. Em seu peito, sensações de 
medo e de vitória dançavam confusamente, 
deixando-a paralisada. Lembrou-se, então, 
da divagação acerca dos cabelos: Era 

preciso roubar toda essa iluminação. Mas 
seus bracinhos não conseguiam arrancar a 
irmã do berço. Limitou-se, pois, a agarrar 
o leãozinho de pelúcia. Pegou o bicho, com 
raiva, e se retirou do paraíso. Agora ele seria 
seu. Seu, para sempre.

A pequena desceu as escadas batendo 
os pés e cantarolando vitória. O choro da 
irmã, ao fundo, era a trilha sonora perfeita 
para a vingança. Migrou para o jardim da 
piscina, aconchegou-se em uma cadeira. 
Olhou, triunfante, para o leão em seu 
colo. Era seu, para sempre. Era um pedaço 
roubado do céu, no inferno de sua vida. 
Era um conforto, mesmo que furtado. 
"Também fui roubada, é terrível, não?", 
pensou, debochando do choro da irmã e se 
lembrando da família que perdera. Dentro 
dela, vingança e tristeza, vitória e medo, 
desprezo e preocupação... novamente, 
sentimentos tão diferentes tentando ordenar 
aquele pequeno caos ambulante. E naquele 
big bang de emoções, Lenore sentiu que já 
não era mais um retrato carrancudo sobre 
a mesa. Tinha, em mãos, uma parte do 
universo do qual não fazia parte. E ele seria 
seu, para sempre. A pequena começou a 
brincar, imitando rugidos e fazendo o leão 
andar sobre o braço da cadeira. Ainda era 
criança, apesar das emoções adultas que era 
obrigada a sentir.

O momento de glória da menina foi 
interrompido pelo barulho de passos se 
aproximando. Era a mãe: a fera saíra da toca 
e estava a caminho, para devorá-la. Antes 
que Lenore pudesse se esconder, a grande 
porta de vidro se abriu e a dama surgiu a 
gritar:

— Aqui está você, sua ladra! 
Vagabunda, irresponsável! O que pensa que 
está fazendo?

E aquela que lhe dera a vida fez a 
menina conhecer mais uma morte: arrancou 
a pequena da cadeira pelos cabelos, os 
revoltos, negros cabelos. Puxou o brinquedo 
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de suas mãos, ao som dos berros e súplicas 
da criança. Com a força da mãe, o Leãozinho 
escapou das mãozinhas da menina e caiu 
sobre uma poça d´água. Sua efêmera alegria 
afogou-se em suas mágoas cotidianas. A 
mãe se zangou ainda mais com o ocorrido, e 
finalizou o sermão com um generoso tapa em 
sua pequena face. A pequena Lenore apenas 
colocou as mãos no rosto e encolheu-se no 
chão. Assistiu à mãe resgatar o leãozinho 
para levá-lo àquela que chorava lá dentro. 
Não derramou nenhuma lágrima sobre o 
ocorrido. Não reclamou, nem expressou 
qualquer emoção, pois já havia conhecido 
esse tipo de morte antes. Não era a primeira 
vez que aquilo ocorria, nem seria a última. 
Concluiu que, para Lenina, não bastava 
apenas ter uma vida perfeita. Não bastava 
apenas ter nome e sobrenome, laços e tiaras, 
amor e atenção, mãe e pai. Era preciso 
ter também as migalhas de felicidade do 
fantasma que vagava pela casa em busca 
de atenção. Era preciso ter tudo, de forma 
integral, para que não restasse meios para 
a meia-irmã. A pele esfriou do tapa, a dor 
cessou, mas a escuridão estava lá, em seu 
peito, crescendo, alimentada pela violência 
de que fora vítima. Seu lado negro interior 
refletindo as trevas que recebia. Lenore 
percebeu que Lenina parou de chorar: O 
leão, provavelmente, chegou ao destino. A 
felicidade de um polo gerada pela dor do 
outro. Com raiva, a pequena ficou de pé, 
para mostrar que estava inteira. "Só mais 
um tapa, nada mais", minimizou.

Lenore já descia as escadas do jardim 
para ir ao bosque que ficava atrás da 
propriedade. No meio do caminho, porém, 
ouviu o barulho do andador da irmã. Voltou 
correndo para a residência. Pela porta de 
vidro, avistou uma mancha rosa arriscando 
passos. Lenina sorriu ao ver Lenore, e veio 
rápido em sua direção até encontrar o vidro 
como obstáculo. Lenina então começou a 
bater insistentemente com o andador na 
porta de vidro. Queria liberdade. Sem 
hesitar, Lenore puxou a porta, segurou nas 

mãozinhas de Lenina e a trouxe para fora. 
Conduziu, cuidadosamente, a meia-irmã 
através do jardim, até a beira da piscina. 
Olhou para o céu. Estava nublado, como 
seus pensamentos. Olhou para o leãozinho 
na mão de Lenina. Ele sorriu de volta, 
convidando-a para a liberdade. Em um 
impulso, Lenore arrancou o leãozinho da 
mão de Lenina e empurrou o andador, que 
encontrou seu destino nas águas da piscina. 
O leão agora era seu, para sempre.

Lenina chorava desesperada, batia 
os bracinhos aflita, na tentativa de não ser 
tragada pelas águas. Em seu coraçãozinho, 
os sentimentos confusos entravam em 
conflito, digladiavam entre si para controlar 
a razão. Por fim, nenhum deles venceu, 
e a razão da pequena ficou paralisada, 
estaticamente confusa ao assistir à bebê a 
afundar cada vez mais naquele mar escuro. 
De repente, a arena de seu coração ficou 
em silêncio. Lenore não sentia nada. Pela 
primeira vez em tantos anos, não sentia 
absolutamente nada em seu peito. Todos 
aqueles sentimentos sumiram? Silêncio. 
Nem mesmo dúvida sentia. O único barulho, 
agora, eram bolhas de ar subindo do fundo 
da piscina. No silêncio de seu coração, 
Lenore acaricia o leão com afeto. Era seu, 
para sempre. Quando o barulho das bolhas 
cessou, ela se aproximou da cena. Lenina, 
agora, parecia uma sombra, um objeto 
esquecido em um canto da propriedade, uma 
mancha borrando o fundo límpido de águas 
tão claras. Silêncio. Não restou mais nada. 
Nenhum sentimento. Nenhum ruído. Nem 
mesmo bolhas vindas do fundo da piscina. 
Lenore, petrificada, assistiu à filha perfeita 
perder o brilho, perder o sorriso, perder os 
laços de fita, perder a família, perder a vida. 
A meia-irmã finalmente transformou-se em 
fantasma, um retrato sobre a mesa, assim 
como ela era. "Será nome e sobrenome em 
uma pedra, nada mais".

Seu cruel deleite foi interrompido 
pela voz da babá a chamar por Lenina. 
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Lenore, assustada, correu para o bosque e 
jogou o leãozinho de pelúcia para bem longe. 
Olhou para o bicho desfalecido no chão com 
ar vitorioso. Ele era seu, para sempre. Do 
bosque, ouviu o grito de horror de sua mãe 
ao ver a bebê afogada. "Nunca mais", suspirou 
aliviada.

Vestiu-se preto. Chorou-se a perda. Nome 
e sobrenome da bebê viraram tabu, maldição, 
fonte inesgotável de lágrimas. Culparam-se. 
Brigaram. Enlouqueceram. O padrasto partiu. 
O casal perfeito se desfez, a família perfeita 
acabou. Outros relacionamentos vieram. A 
matriarca, porém, nunca mais encontrou a 
satisfação que antes tinha com aquele anjo 
loiro. Ela chorava com frequência, desolada 
por seu descuido, e encontrava conforto nos 
braços de sua pequena Lenore. A cada pranto, 
a mãe sempre dizia enfaticamente à filha: "Não 
sei o que seria de minha vida sem você, meu 
anjo!". E a menina, o anjo, angelicamente lhe 
acalenta, acaricia-lhe os cabelos enquanto 
degusta toda aquela dor com o prazer de saber 
exatamente o que seria da vida da mãe sem 
ela.

Com o peso dos anos e a necessidade 
de seguir em frente, a cada aniversário da 
tragédia, mãe e filha se livram de algum 
pertence de Lenina. No primeiro ano, foram 
os laços e tiaras; hoje, resta apenas um retrato 
sobre a mesa: uma relíquia anacrônica em 
meio às inúmeras fotos de viagens, festas e 
formaturas. A luz daquele passado, porém, 
não foi totalmente apagada. A morte da 
pequena estrela deixou alguns feixes de brilho 
para alimentar as trevas daquela que saíra das 
trevas: Lenore, toda vez que visitava o bosque 
sozinha, gostava de admirar o leãozinho em 
decomposição. Quando o fazia de mãos dadas 
com a mãe, olhava vitoriosa para o fantasma 
da irmã perfeita a chorar. Porque ambos eram 
seus. Para sempre.

Amélia Greier é o pseudônimo 
literário de Carolina Frutuozo, 
escritora independente natural de 
São Carlos/SP. Integra o coletivo 
literário feminista "Mulherio das 
Letras", e eventualmente participa 
de suas ações culturais e de suas 
publicações coletivas.

Amélia Greier
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LIVRAI-NOS DO MAL

As noites nas ruas de Belém são 
sempre enigmáticas, perigos de todas as 
formas se escondem como ratoeiras armadas 
esperando pelo gatilho de ratos que saem 
à noite para procurar alimento. Pessoas 
voltando do trabalho, saindo para relaxar, 
visitar amigos, namorar; garotos voltando 
da escola, todos sujeitos a terem seus corpos 
violados por projéteis que nos reduzem a 
dejetos viscosos drenados pela terra. A vida 
substituída por alguns trocados.

Esses pensamentos agourentos viajam 
pela mente de uma mulher sozinha que 
anda apressadamente pela calçada de uma 
das ruas soturnas do Telégrafo. Abraçada a 
sua bolsa, segue para seu destino a passos 
firmes depois de descer do ônibus. São 
21h, acabou de chover, não há movimento 
nas ruas molhadas e mal iluminadas, as 
mangueiras contribuem para a sensação de 
insegurança, pois impedem que a luz dos 
postes chegue completamente até embaixo. 
Alguns poucos carros correm pela rodovia 
Pedro Álvares Cabral, mas quando ela faz 
a curva na estreita Passagem Americano — 
uma ruela de muros largos e poucas casas, 
que parece ter sido resultado de um acidente 
entre dois caminhões betoneira carregados 
de cimento. —, é tragada pela obscuridade 
da noite. Não há sinal de vida além dela. 
Engole em seco e tenta não se abalar.

Neste mesmo instante, uma figura 
encapuzada por um moletom e de mãos 
nos bolsos surge mais à frente, como se 
materializada pelas sombras. A mulher 
estaca a meio caminho, com uma distância 
de menos que dez metros entre os dois. 
O homem não para, anda rápido em sua 
direção. Seu único reflexo é olhar para trás, 
não vê ninguém. Está presa na armadilha.

— Faz silêncio e passa a bolsa — 
sussurra em tom de ameaça, saca uma faca 

pequena de cozinha do bolso. A mulher não 
se move. Impaciente, ele aproxima a ponta 
da lâmina tocando o umbigo dela. — Quer 
morrer?

Com os braços trêmulos, ela larga a 
bolsa como se estivesse presa ao seu corpo. 
O assaltante a arranca de seu pulso e 
rapidamente vai para o lado oposto.

Ele corre até o fim da rua, muda o 
ritmo para uma caminhada apressada, anda 
por duas quadras para a Rua Frederico 
Scheneippe, em um lugar ermo na calçada 
atrás de um carro entre duas castanheiras, 
onde se acoca e abre a bolsa. Ofegante, em 
parte pela correria, em parte pela adrenalina, 
ele vasculha tudo que pode ter qualquer 
tipo de valor: celular, joias, dinheiro e o 
que mais interessar. Olha de um lado para 
o outro enquanto sua mão remexe dentro 
da bolsa. Acha algumas moedas, chaves e 
papéis. Puxa um volume aleatoriamente: é 
um envelope, não parece dinheiro, está mais 
para algum documento, é amarelo e está 
dobrado duas vezes. O envelope chama sua 
atenção, abre rasgando de qualquer jeito, 
fazendo as fotos caírem no chão.

Seu nome é Jeferson dos Santos, 25 
anos de idade, mora em um quarto alugado 
no município vizinho e trabalha vendendo 
bala nos ônibus metropolitanos. Mas toda 
sua vida conhece a violência como forma 
mais eficiente de se conseguir o que precisa, 
então, rouba durante a noite e vende o que 
consegue. Contudo, nem sempre sua faca 
de serra fica tão limpa quanto nesse dia. No 
total, esfaqueou sete pessoas ao longo dos 
três anos que assalta à mão armada durante 
a noite em Belém, duas dessas, vítimas 
fatais. Fora preso quatro vezes, mas solto 
em todas elas, impune.

Sempre conseguia se safar pela falta 
de provas; então, contanto que corresse da 
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cena do crime, não tinha nada a que temer, 
nem mesmo a própria justiça. Por isso, o 
sentimento que teve ao ver as fotos foi tão 
arrebatador.

Na bolsa roubada, há dezenas de fotos 
dele. A mulher que acabara de assaltar 
carregava consigo fotografias de Jeferson em 
diferentes lugares e em diferentes situações, 
havia imagens dele saindo de casa, andando 
pelas ruas, de costas, de frente, de perfil, 
fotos suas pegando ônibus com as balas que 
vende, outras durante a noite em Belém, 
até mesmo em momentos que esperava por 
vítimas vulneráveis. Embora pensasse que 
não tinha medo de nada, temeu essas fotos 
como se fosse o próprio Criador.

Subitamente, percebe que há alguém 
de pé bem atrás dele, consegue ver a bota 
preta pelo canto do olho, seu sangue gela 
na veia e o coração dispara. No segundo 
seguinte, sente a barra de metal afundar na 
lateral da cabeça, seu corpo é jogado contra 
o carro, deixando um amassado com uma 
mancha de sangue esguichando. Seu corpo 
mole cai de lado na vala, mas o agressor 
chuta seu ombro com a lateral da bota para 
que fique virado para cima. Ele sente toda 
dor excruciante que eclode de onde antes 
havia seu olho esquerdo, que estourou como 
um balão cheio de líquido preto espesso, 
a têmpora afundou para dentro da cabeça 
criando uma pressão enorme, e alguma 
coisa fez seus braços e pernas pararem de 
funcionar, porém, sentia cada nervo como 
se rasgassem em agonia delirante.

O homem diante dele apoia uma barra 
de vergalhão no ombro, que ainda pinga 
sangue, seu rosto é coberto pelas sombras, 
mas se percebe um sorriso predador. A 
mulher de quem roubou a bolsa vem logo 
atrás e se une ao agressor, eles olham 
para Jeferson como se admirassem seu 
sofrimento. É terrível observar tudo com o 
olho que lhe resta, sem poder fazer nada. 
Imagina que, se existe um inferno, é algo 
muito semelhante a isto.

O homem do vergalhão puxa, de 
dentro da calça, o maço de um jornal, abre 
em uma página específica e joga por cima 
do assaltante reduzido aos seus próprios 
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pecados.
— Amém — diz com a voz grave e 

rouca. Em seguida o casal dá as costas para 
o moribundo e saem do seu campo de visão, 
o deixando sozinho para morrer lentamente.

Na manchete do jornal em seu peito, 
aberto no caderno policial, está a imagem de 
Jeferson com a matéria de sua última vítima 
fatal e os detalhes da sua liberação por falta 
de provas. Na imagem, ele está sem camisa, 
expondo as tatuagens espalhadas pelo 
peito e braços, algemado e com a faca de 
serra pequena que sempre usa para roubar 
exposta em uma mesa.

O sangue chega à boca escorrendo 
pela lateral, seu último pensamento é em 
sua casa, na sua mulher e na sua filha de 
três anos, que o esperam por mais essa noite 
para ter o que comer. Sem imaginar que 
agora ele convulsiona estirado na poça do 
próprio sangue, entre a vala, a calçada e a 
consequência de sua própria maldade.

https://www.facebook.com/johnny.xp.58
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JONAS E O
BICHO-PAPÃO

A criatura se esgueira pelas sombras, 
na hora mais escura da noite, do canto 
mais escuro do quarto. Debaixo da cama, 
assume a forma de um felino preto. Magro, 
comprido e de olhos vermelhos. Não é sua 
única forma, mas desde que Sofia se assustou 
com um gato de rua que entrou na garagem 
anos atrás, essa é sua forma favorita. Um 
bicho-papão sempre se transforma naquilo 
que as pessoas têm medo.

Silencioso, suas passadas são precisas 
— não quer acordar a criança antes de entrar 
em seu sonho. Aos poucos, se move para 
fora do seu esconderijo. Seus músculos estão 
tensos, mesmo em sua forma espectral. É 
como uma mancha, um vulto de canto de 
olho, real e ainda pouco palpável.

Ele se prepara para saltar. É sua 
missão entrar no sonho daquela criança e 
transformá-lo em pesadelo. Mais que um 
dever, é seu desejo, seu prazer e sua sina.

— Ela não está aqui, velho amigo.

O bicho-papão se assusta. Não 
esperava ser pego de surpresa. É Jonas, o 
urso de pelúcia guardião de Sofia. Ainda 
que seja um ursinho bobo da corte, de coroa 
e tudo, o bicho-papão sabe como o pequeno 
pode ser feroz para proteger sua criança.

— Jonas, seu pequeno traiçoeiro! Não 
acredito que se escondeu para me armar 
uma emboscada.

O ursinho de pelúcia está no chão, ao 
lado da cômoda. Sempre aguardava seu 
rival sobre a cama, nos travesseiros ou entre 
os braços da criança. Por isso o espanto 
da criatura sombria. Ao ser confrontado 

com o silêncio do brinquedo, o criador de 
pesadelos continua.

— Bem, e onde ela está? Não acredito 
que voltou a dormir com os pais. Desde 
que você chegou, ela nunca mais voltou a 
dormir naquele quarto. Ah! Meu trabalho 
era tão mais fácil sem você aqui…

Jonas parece ter dificuldades para 
encontrar as palavras certas.

— Ela foi dormir na casa de uma amiga. 
Festa do pijama ou algo assim.

— E você foi deixado para trás? Num 
canto do quarto? Acho que alguém está 
sendo deixado de lado!

O adversário do urso solta uma 
gargalhada zombeteira, mas ao notar a 
seriedade do outro, se cala.

— Bem, se você está aqui, significa 
que ela está desprotegida. Talvez eu a visite 
ainda hoje.

— Não vai conseguir.

— Você me subestima?

— Você não a conhece.

— Sou eu que vivo na mente dela!

— Eu que sempre estive ao lado 
dela quando precisou,  a protegi dos seus 
pesadelos, conheci os seus abraços. Sou eu 
que estive lá, nos momentos bons e nos 
ruins. Você pode conhecer a mente dela, 
mas eu conheço seu coração.

— E agora você está aqui, num canto 
do quarto.

— Ela  es tá  c rescendo,  meu 
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companheiro, e não há nada que possamos 
fazer a respeito disso. Seus pesadelos já não 
causarão o mesmo temor.

O felino não tem o que responder. 
Olha ao seu redor; naquele momento, 
aquele quarto vazio parece maior do que 
sempre fora. Anda indeciso, volta ao urso 
e se aninha ao seu lado. O interesse está 
nele agora.

 — Nós já passamos poucas e boas nesse 
quarto. Lembro de quando você chegou. Ela 
não te largava para nada. — sua voz está 
embargada, como se estivesse puxando algo 
de um passado distante. — Nem mesmo 
para ir estudar.

— Sinto saudade da escola. A 
acompanhei desde o primeiro dia de aula.

O gato, mesmo naquela escuridão, 
poderia jurar que os olhinhos de plástico do 
urso brilharam um pouco mais. Os dois não 
sabiam dizer se se odiavam verdadeiramente 
ou se a aversão era algo natural de suas 
espécies rivais.

De qualquer forma, o bicho-papão 
nutria algum respeito por Jonas. Seu 
tamanho e sua imagem de bobo da corte não 
diminuíam a sua valentia e lealdade pela 
criança. Mas agora, era inevitável, estava 
chegando a hora de se aposentar.

— Jonas, o que acontecerá com você 
quando ela não precisar mais de um 
guardião?

— Serei guardado em uma caixa 
por algum tempo. Se tudo der certo, serei 
doado para outra criança que precisa de um 
guardião.

— Se tudo der certo?

— Você sabe qual o destino de ursos 
de pelúcia velhos.

Sim, o bicho-papão sabe.

Os seus dias também não estavam 
sendo fáceis. A proteção de Jonas, por vezes, 

já nem era necessária, a barreira para entrar 
nos sonhos dela engrossou e sua imaginação 
estava mudando, era possível notar pelo 
gosto. Ele sabia que em algum momento, 
seus pesadelos deixariam de surtir o efeito 
que ele queria.

Ali, deitado ao lado do seu eterno 
rival, o bicho-papão se lembra dos seus 
últimos anos. Da chegada do seu parceiro. 
Comprado pela mãe de Sofia, se chamava 
Cordo, mas a garotinha logo o rebatizou 
de Jonas.

Na primeira noite, Jonas estava 
inseguro, tanto quanto Sofia, que detestava 
dormir só. O bicho-papão se divertia 
com aquele pequeno protetor, mas foi 
surpreendido pela sua valentia. Ao subir 
na cama, aquele ser de aparência inofensiva 
o repeliu, usando todas as suas forças para 
proteger o bom sono da menina.

Depois disso, o ursinho ganhou a 
confiança da garota, que não o largava 
para nada, levava-o à escola, ao parque e a 
qualquer passeio possível. Quando se sujou, 
a menina fez vigília enquanto ele se secava, 
se sentou de frente para a máquina de lavar 
e não saiu dali até o seu parceiro estar limpo. 
As cores de sua coroa se desbotaram naquele 
dia. Certa vez, acompanhou a garota ao 
hospital, quando ela precisou visitar a mãe 
que estava doente, e certamente espantou 
outros breus que viviam por lá.

De fato, eles sempre foram inseparáveis. 
Embora o bicho-papão fosse uma criatura 
naturalmente solitária, admirava a relação 
entre os dois.

Ele olha para o ursinho. Nenhum dos 
dois tem interesse em se enfrentar.

— Você acha que ela vai se lembrar de 
você, daqui a alguns anos? — o bicho-papão 
pergunta, dessa vez sem sarcasmos.

— Não sei. Espero que se lembre 
dos sentimentos bons, é a marca que 
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quero deixar. — o guardião responde. Hoje 
se permitira viajar em pensamentos, ficar 
distraído, uma folga merecida.

E os dois ficam ali por algum tempo. 
Outrora inimigos mortais, hoje, apenas velhos 
companheiros na jornada de uma criança. 
Ele olha para o parceiro, e dessa vez não o 
considera tão oposto a ele próprio. Diferentes, 
sim. Mas necessários. O bicho-papão sabia que 
aquele  dia chegaria, e tinha certeza que Jonas 
também, mas os anos se passaram tão rápido, 
não esperava que fosse tão logo. Não sabia 
o que o futuro reservava para eles, mas era 
hora de partir.

O gato preto se levanta e se espreguiça 
sem pressa. Olha para aquele quarto mais uma 
vez, absorvendo as lembranças que viveu ali. 
Sem olhar para o brinquedo, confabula.

— Acha que ela se sairá bem sem a sua 
presença?

— Sofia é uma menina forte. Mesmo sem 
você ela ainda encontrará outros temores, e, 
mesmo sem mim, conseguirá enfrentá-los.

O gato concorda e parte rumo às sombras 
de onde veio. Antes de se ocultar na escuridão, 
olha uma última vez para o guardião de Sofia.

— Jonas, tenho orgulho de você. Sofia 
também tem. Sei disso pelos sonhos dela.

— Obrigado. Você foi um bom bicho-
papão.

— Seria melhor sem você! Adeus, velho 
amigo.

Jonas fica sozinho. Ali, naquele quarto 
escuro, ele fica feliz por Sofia.

— Adeus — suspira.
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DEPOIS DAS SEIS

Já é o sexto ônibus que passa pelo 
corredor. Talvez tivesse notado isso porque 
gosta muito daquele número. Suspira em um 
movimento calculado e põe-se a andar de 
costas, em direção a uma barra de ferro. Não 
entende como aquilo pode ser o objeto que a 
Prefeitura escolheu no lugar de bancos, mas 
reclama em vão, pois nem gosta de sentar, 
apenas de ficar escorado por ali.

Vira o rosto para a direita e observa 
uma criança que bate repetidamente a 
cabeça na barra. O som que reverbera é 
como se o crânio dela fosse oco. Imagina o 
movimento repetidas vezes. A testa começa 
a formar pequenos hematomas rosados que 
passam a borbulhar sangue. O líquido vaza 
pela lateral da testa em direção ao queixo, 
pingando gotas grossas. Os coágulos se 
acumulam e o osso frontal afunda formando 
rachaduras em pequenos pedaços, que se 
desprendem e escorrem até o chão.

Pensa em guardar essa imagem para 
mais tarde, com a intenção de escrever sobre 
isso. Sabe que provavelmente vai esquecer, 
mas gosta da ilusão de que todas as grandes 
ideias um dia vão virar livro.

Percorre o olhar para o que acha ser 
a mãe da criança — uma mulher de braços 
roliços agarrada a uma bolsa ridícula. 
Pensa que ela segura aquilo com maior 
preocupação do que tem com o moleque. 
Passa o oitavo ônibus e ele desvia o olhar. 
Não é o seu. O coletivo para e ele observa 
a mulher entrando enquanto o gurizinho 
continua a golpear o ferro. Na travessia, 
nota que há uma garota que deve estar ali 
há muito tempo, mas estava tapada pela 
visão da mulher.

Ela segura um livro e isso o interessa. 
Percorre o olhar pelo olhar dela, que 

percorre a página. Ela está usando um 
vestido de manguinhas estampado de flores 
vermelhas rodeado de um cinto preto, uma 
meia-calça cinza e um oxford marrom. Tudo 
ali o interessa, atiça sua mente e ele sente 
vontade de escrever sobre ela. A garota leva 
a mão até os óculos e os ajeita. Sua vontade 
de fazer algo aumenta.

Ele começa a resvalar sobre a barra e ir 
na sua direção. O menino está bem no meio 
do caminho. Ele acha bobo a maneira como 
se move e decide se levantar. Caminha até 
o seu outro lado e fica em pé, com dúvidas 
sobre o que fazer com seu corpo. Coloca 
as mãos nos bolsos e tenta não a olhar 
diretamente. As batucadas da criança não 
ajudam com o nervosismo e ele remexe os 
dedos apertados na calça.

A menina vira o rosto em sua direção. 
Ele não tem a reação que deseja e estaca. 
Atrás dele é o ônibus que ela vê e vai em 
direção à porta que se abre. Outras pessoas 
começam a se amontoar como animais e, em 
segundos, ele salta na direção das escadas, 
apertando-se por um lugar.

Por sorte, muitas pessoas entram, mas 
não está lotado. Enquanto pega a carteira, 
dá rápidas olhadas para ver onde ela se 
sentou. Passa o cartão e empurra com força 
a catraca na pressa de não a perder de vista. 
Encontra-a nos bancos do fundo do ônibus, 
ainda lendo. Pela capa, reconhece o livro. É 
seu. É o seu livro que ela está lendo. Em um 
acesso de entusiasmo, abre um sorriso que 
rasga o rosto, formando-se apenas de um 
lado da boca. Tenta adquirir mais confiança 
e senta ao seu lado.

― Oi...
― Olá ― diz a garota, levantando os 

olhos.
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― Tá gostando do livro?
― Estou sim ― responde a menina, 

ajustando novamente os óculos.
― Gosta desse gênero?
― Eu adoro horror! Meu favorito são 

os do Junji Ito.
― Nossa, o meu também!
― Gosto muito dos escritores orientais, 

principalmente o traço, sabe?
Nesse momento, o ônibus balança, e 

ele acaba encostando na menina, que o olha 
e se afasta em direção à janela.

― Eles conseguem mexer nas partes 
obscuras que nos tocam muito ― diz ele.

― Pois é, eles entram em questões 
psicológicas muito profundas.

― Como o viés sexual do medo, não é?
― É, como o sexo.
― E por acaso você conhece o escritor 

que está lendo?
― Não...
― E tu quer conhecer? ― ele toca em 

sua coxa.
A garota levanta e clica no botão 

sinalizando a próxima parada, a porta abre 
e sai do ônibus. Ele vai atrás, seguindo-a 
de perto. Ela guarda o livro e, enquanto 
mexe na bolsa, lança um olhar que lhe 
atravessa a alma. Ele a encara, retribuindo. 
Então, ela começa a caminhar mais rápido, 
aumentando a velocidade e diminuindo o 
espaço entre as passadas. Ele é maior e não 
precisa fazer o mesmo, apenas continua.

Ele observa o movimento do seu 
vestido se mexendo a cada passo. Ela começa 
a andar mais rápido. Ele precisa esticar as 
pernas para seguir. A garota, então, corre 
com uma agilidade que o obriga a esforçar-
se para acompanhar. Ele ri, alto. Acha 
divertido. Ela olha-o novamente e dobra a 
esquina. Ao chegar no ângulo que se abre, 
ele não a avista mais.

Para de correr e tenta ouvir seus 
passos. Não ouve nada. Olha em torno e 

percebe que está começando a anoitecer, 
o que não facilita sua visão. Atento aos 
sinais de sua menina, observa a rua, que é 
sinuosa e pacata. Pensa em voltar a correr, 
mas escuta algo. É ela, pensa. Chegam aos 
seus ouvidos o que parecem passos tortos. 
Espera e concentra-se no som. São passos, 
sim. Muitos passos. O volume torna-se 
denso e crescente. Pensa se não é melhor 
sair dali. Olha em torno e a noite chega 
rápido. A escuridão engole o céu. Os passos 
multiplicam-se, como centopeias a chispar. 
Ele olha na direção do ruído e avista o que 
vem em sua direção. Então, é ele quem corre.

É tarde da noite e você ouve um barulho 
no quarto. O que pode ser? Você resolve 
caminhar lentamente, um passo de cada 
vez até a porta. Está entreaberta e você vê 
uma sombra se movimentar. O que será? 
Um demônio? Um espírito vingativo? No 
escuro, você enxerga o contorno dos 
dedos longos e finos que se movimentam 
freneticamente. A criatura possui as costas 
arqueadas e duas pequenas esferas 
vermelhas pairam no ar. Você acende a 
luz e ouve um grito: "Ah! Bem quando 
eu estava pegando o jeito você me 
atrapalha!".
Bom, querido leitor, era só mais um 

escritor tentando terminar seu texto na 
calada da noite. Já que você o encontrou, 
ele se apresenta: É ela! Prazer, Vozniak. 
Atualmente, só assusto meu orientador do 
Mestrado em Escrita Criativa.

Vitória Vozniak
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ALTOCUMULUS

Hoje é meu último dia de férias e 
precisa ser perfeito! Começo pedindo um 
primoroso café da manhã, que é servido 
no pequeno terraço anexo ao meu quarto 
no hotel. Café e creme, torradas, ovos e 
bacon, e um arco íris de frutas tropicais. 
Enquanto devoro tudo, admiro a bela 
paisagem das montanhas de um lado e 
o oceano do outro. Tudo tão relaxante!... 
Não. Nem tudo.

Há um som baixo e constante que 
definitivamente me irrita. De início, 
não consigo identificar a fonte, mas, aos 
poucos, me dou conta de que o ruído vem 
de muito longe, vem lá de cima.

Olho para o céu e percebo algo muito 
estranho: as nuvens. Elas não são como 
algodão doce branco e disforme. Têm um 
formato circular perfeito e aparência tão 
sólida quanto a de um objeto metálico. 
Ainda mais estranho, apresentam o mesmo 
diâmetro e guardam a mesma distância 
umas das outras. Nunca vi ou ouvi falar 
de nuvens como essas.

Reparo em um movimento abaixo 
do meu terraço. É um garçom que vai em 
direção à piscina. Chamo por ele, e quando 
se vira para mim, aponto para o céu.

Ele leva apenas uma fração de 
segundo para olhar para cima, então 
comenta sorrindo:

— Sim, lindo dia, senhorita!

— Não! As nuvens! — comento 
atordoada por ele não ter percebido a 
mesma estranheza que eu. No mesmo 
instante, seu rosto se modifica e ele franze 

o cenho; penso, então, que se deu conta 
do fenômeno.

— Creio que vai chover. Tenha um 
bom dia! — ele continua seu caminho para 
a piscina após aquele comentário sem 
propósito.

Volto os olhos para o céu e lá estão 
elas. Nuvens redondas e sólidas. Tão 
sólidas que não se movem com o vento. 
Tenho a impressão de que nem mesmo 
um tornado ou um furacão poderia 
desmanchá-las.

Desço até a recepção para conversar 
com os funcionários. Tenho certeza de que 
vão me dar alguma informação sobre esse 
tipo de nuvem, já que estão acostumados 
com o clima de região.

Tento explicar da melhor forma 
possível, mas as pessoas parecem confusas. 
Talvez eu esteja falando muito rápido. O 
melhor mesmo é mostrar. Então, peço:

— Alguém pode ir lá fora comigo só 
por um minuto para ver as nuvens?

Eles trocam olhares aborrecidos, mas 
finalmente uma funcionária concorda 
em me seguir. Ao chegarmos lá fora, ela 
examina as nuvens e diz:

— Tem razão.

Eu sorrio aliviada. É sempre bom 
ter razão, mesmo quando se trata de uma 
situação fora do normal.

Ela acrescenta:

— Aposto que vai chover hoje. Meu 
conselho é que você fique longe da piscina 
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e do oceano se começar a relampejar — ela 
sorri para mim daquela forma plastificada 
como só as recepcionistas de hotéis fazem. 
— Posso ajudá-la em mais alguma coisa?

— Não... — murmuro, sem querer 
acreditar que ela não tenha percebido 
nada fora do comum.

Após me desejar um bom dia, ela 
se apressa para voltar à recepção, ainda 
envergando aquele sorriso estúpido de 
Barbie.

Suspiro e olho em volta. As pessoas 
estão caminhando, conversando e fazendo 
suas atividades diárias, alheias ao que 
está acontecendo acima das suas cabeças. 
Como é possível que eu seja a única a notar 
aquela aberração atmosférica?

Tem que haver uma explicação 
científica para aquilo. Penso um pouco e 
decido fazer o que qualquer pessoa sensata 
faria nesse tipo de situação: procurar um 
meteorologista.

Chamo um táxi.

— Eles têm uma estação meteorológica 
no centro da cidade. Apenas dez minutos 
daqui. A ilha não é muito grande — o 
motorista informa, já colocando o carro 
em movimento.

A meio caminho do centro da cidade, 
enquanto esperamos pela luz verde do 
semáforo, pergunto se ele percebe algo 
diferente no céu. O homem ergue a cabeça 
e sonda através do para-brisas, dizendo:

— Tão nublado! Às vezes chove 
bastante, mas eu prefiro dias claros.

— As nuvens são muito redondas e 
não se movem com o vento. E veja como 
estão espalhadas de forma uniforme. Por 
que será? — tento motivá-lo a refletir 
sobre o assunto.

O motorista observa as nuvens mais 
uma vez e responde:

— Estão bem pesadas. Vai chover 
muito.

A conversa é inútil, e eu não digo 
mais nada. Quando a corrida acaba, pago 
e saio do táxi na maior pressa.

Ao entrar no prédio, o segurança 
confere um documento meu, anota meu 
nome no caderno de visitas, me entrega 
um crachá de visitante e indica para onde 
devo ir. Agindo da forma mais normal 
possível, subo as escadas devagar quando 
minha vontade é escalar os degraus 
correndo. Na primeira porta à direita do 
segundo andar, vejo uma plaquinha:

Centro de Estudos Climáticos 
e Previsão Meteorológica

— No que posso ajudá-la? — diz uma 
jovem mulher ao abrir a porta depois que 
eu bato algumas vezes.

— Tenho algumas perguntas sobre o 
tempo hoje. Pode me ajudar?

Ela sorri, animada pelo meu interesse.

— O que deseja saber?

— Sobre as nuvens.

— Claro. Na verdade, agora mesmo 
eu estava assistindo a algumas grandes 
formações de nuvens...

— Acima da ilha?

— Não. No meio do oceano, a 
milhares de quilômetros de distância. Mas 
elas podem impactar a ilha porque...

Me sinto forçada a interrompê-la.

— E as nuvens sobre a ilha?

Ela responde de forma casual.

— Estão sempre por aqui por causa 
da umidade. Vai chover em breve. Nada 
demais, mas por razões de segurança, 
todos devem ficar longe do oceano e das 
piscinas por causa dos relâmpagos.

— Há alguma janela aqui para você 
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olhar lá fora? — pergunto impaciente, 
remexendo as mãos uma na outra.

Ela faz uma pequena pausa como se 
não tivesse entendido a pergunta. Por fim, 
responde:

— Sim, por quê?

— Porque essas nuvens estão me 
dando nos nervos!

Ela olha para mim um pouco 
desconfiada.

— Desculpe! — Emendo — Eu só 
acho que têm um formato muito incomum. 
Importa-se em me dar a sua opinião 
profissional?

Atravessamos a sala onde duas outras 
pessoas estão imersas nas telas dos seus 
computadores e paramos diante de uma 
enorme janela. Ela olha através do vidro 
durante algum tempo. Espero angustiada 
pela sua explanação.

— Existem dez tipos básicos de nuvens 
— ela inicia com ares de especialista, 
então aponta para o céu — Aquelas são 
altocumulus.

— Alto o quê?

— Altocumulus, o tipo de nuvem 
mais comum na atmosfera a uma altura 
média. Formam-se entre 6.500 e 20.000 
pés. Adoro vê-las. Manchas brancas ou 
cinzentas pontilhando o céu.

— Elas não parecem manchas para 
mim, mas sim discos.

— Discos? — ela repete.

— Sim. Discos brancos e sólidos por 
todo o céu como... como pratos... discos 
voadores.

Ela me estuda por um segundo e 
depois arma um sorriso amarelo. Eu 
sempre odiei sorrisos forçados.

— Ah, certo... Bem. Acontece que 
estou muito ocupada hoje. Aquelas nuvens 

grandes sobre o oceano a milhares de 
quilômetros daqui. Pois é. Preciso ficar de 
olho nelas. Então, se você não se importa...

Sua atitude me deixa frustrada, quase 
furiosa, mas tento me controlar.

— Entendo. Sendo assim, estou de 
saída. Obrigada pela atenção.

— Por nada. Tenha um bom dia — ela 
responde apressada, e percebo que quer 
mesmo se livrar de mim.

Me sentindo uma completa idiota, 
vou embora. Enquanto desço a escadaria, 
recrimino minha maluquice.

Discos voadores! Minha nossa, de 
onde tirei isso? A maneira como ela me 
olhou como se eu fosse uma lunática! 
Talvez eu seja. Perdi meu tempo vindo 
aqui. Deveria ter procurado um médico, 
isso sim. Na certa, estou passando por 
alguma crise de ansiedade porque em 
breve estarei indo embora deste paraíso 
e voltando à minha rotina estressante na 
cidade grande.

Pergunto ao segurança da recepção 
onde fica o centro médico mais próximo, 
e ele diz que a ilha só tem um, localizado 
a duas quadras dali.

Decido ir até lá a pé. Durante a 
caminhada, muitas vezes, meus olhos se 
movem para cima, ainda atraídos pelas 
bizarras nuvens. Quanto mais observo 
aquelas massas de água condensada 
que pairam sobre a ilha, mais distingo 
características surpreendentes: linhas, 
círculos, até mesmo luzes pulsando no 
centro de cada uma. Há também o zumbido 
constante. Caramba! Fico ainda mais 
preocupada com o meu estado mental.

O centro médico fica do outro lado da 
rua principal. De repente, meus olhos se 
fixam em um homem perto do semáforo. 
Ele está distraído, olhando para cima. 
Será que percebe a natureza singular das 
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nuvens que pairam sobre a ilha? Eu preciso 
saber. Preciso falar com ele agora mesmo!

Minha mente está tão tumultuada que 
meus pés se movem para a rua sem que eu 
tenha qualquer cuidado com o trânsito. Uma 
buzina me faz tremer da cabeça aos pés e 
congelo no lugar.

A ambulância está virando a rua na 
minha direção. Já me sinto esmagada e morta, 
mas isso não acontece, pois um segundo 
antes de me atropelar, o motorista empurra 
o pé no freio e gira o volante, desviando de 
mim. Porém, perdendo o controle, sobe pela 
calçada e atinge o homem que eu pretendia 
abordar.

A culpa do acidente é toda minha. 
Corro até a vítima e me ajoelho ao seu lado, 
pedindo perdão. O homem aponta para o 
céu com uma expressão estupefata.

— O que é? — pergunto em desespero. 
— O que está vendo? São as nuvens, não são?

Antes do seu último suspiro, ele 
balbucia:

— Vai cho-chover.

Lu Evans é formada em Jornalismo. 
Reside nos EUA, onde gerencia 
Nebula, um selo de publicações 
fantásticas clássicas.
Além de organizadora das 

coletâneas de contos "Feéricas" e 
"Sob as Luzes de Yule", também é 
autora de literatura fantástica.
Suas obras mais conhecidas são 

"Zylgor" (série de fantasia composta 
de quatro livros), "Somniis" (distopia 
em coautoria com Graci Rocha), 
"Hili" (sci-fi romântica) e "Teatro" (que 
reúne 20 peças infantis).
No momento, a autora está 

concluindo o projeto de um livro 
infantil natalino em coautoria com 
sua filha, Dandara, além de uma 
novela de sci-fi de exploração 
espacial.

Lu Evans
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Nesta edição
Nas páginas seguintes, você encontrará as incríveis ilustrações de 

Zé Borba e um trecho do novo HQ de Felipe Nunes. Esses artistas, além 
de muito habilidosos e ávidos por quadrinhos, desejam divulgar seu 
trabalho e levar cada vez mais arte aos leitores. Venha descobrir novos 
nomes, traços e cores!

Cada vez mais, é notável a fusão harmoniosa entre as diferentes 
facetas da arte. Atualmente, é quase um crime encontrar um bom livro 
sem, no mínimo, uma ilustração de qualidade na capa ou se deparar 
com uma arte original que não tenha uma boa história por trás de seus 
personagens e cenários. No entanto, a arte gráfica nacional ainda passa 
por grandes dificuldades, entre elas, a comunicação entre as artes. Se 
você, seja ilustrador, escritor, ou mesmo leitor, gostou do trabalho de 
alguém, não deixe de conversar com o autor desse trabalho, buscando 
dar seu feedback e ajudando a divulgar o trabalho para outras pessoas. 
Ao dividir um pouco de si e somar com o pouco do outro, você produz 
algo ainda maior, causando mais impacto e deixando uma marca. 
E lembre-se, aqui, na Literomancia, todos temos algo em comum.

a literatura Não está someNte Na palavra escrita. aqui Na Literomancia, 
coNsideramos literatura todos os tipos de Narrativas. quadriNhos e tiriNhas 
coNtam histórias e eNcaNtam aos leitores taNto quaNto coNtos e romaNces. 
da mesma forma, ilustrações e deseNhos carregam complexas Narrativas 
e segredos em cada piNcelada, seja o piNcel feito de cerdas ou pixels.

Clique aqui e
envie sua obra!

http://literomancia.com.br/envios/
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ZÉ BORBA

Designer gráfico por ocupação, ilustrador nas horas vagas 
por paixão, publicitário não atuante por formação. Natural 
de Butiá/RS, leitor  e entusiasta das histórias em quadrinhos, 
administra um simpático grupo de amigos colecionadores de 
HQs no facebook. Faz uns zines de vez em quando.

http://literomancia.com.br/
https://www.artstation.com/zeborba
https://medium.com/@zeborba
https://twitter.com/zedzzz
https://www.instagram.com/zeborbaz/
https://www.facebook.com/jose.borba.74
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FELIPE 
NUNES

Publicou seu primeiro fanzine no Festival Internacional de 
Quadrinhos, o FIQ, em 2011. Aos 19, lançou Klaus, obra vencedora do 
Troféu HQMIX de Desenhista Revelação. Desenhou O segredo da floresta, 
escrita por Thedy Corrêa, em 2016. Dodô — sua segunda graphic novel, 
relançada pelo selo Stout Club/Panini, foi publicada nos Estados Unidos, 
França, Polônia e Portugal. Em 2019 lançou sua primeira grande história 
em quadrinhos, Clean Break:

Após estudos médicos comprovarem as consequências aditivas do açúcar, 
o Acordo Mundial é estabelecido entre governos e empresas para criminalizar 
a droga. Consequentemente surge O Progresso, movimento social que defende 
um estilo de vida inflexivelmente saudável, responsável por construir a cidade-
modelo de VARVA, paraíso construído às margens da Cidade Velha.

A HQ aborda um drama policial que reverencia clichês da ficção 
científica e do Noir, repleto de reviravoltas que circulam entre o humor e o 
drama, o riso e o choque, o suspense e o gore. Uma alegoria construída pra 
abordar a realidade polarizada da sociedade moderna com rastreamento 
de dados, palavras de ordem, celulares e cadáveres carbonizados.

Confira, a seguir, alguns 
trechos de "Clean Break"!

https://nunera.tumblr.com/
https://www.instagram.com/nunes_nunes/
https://www.behance.net/nunesnunes
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