
O Último Dia

Era um dia normal, como qualquer outro. Da escola eu fui pra casa. Logo 
após fui encontrar Chuck, meu namorado, no parque. Eu sentia que ele ficava feliz ao me 
ver e era recíproco. Seus olhos brilhavam e eu sabia que o amor que ele sentia era 
intenso, do mesmo jeito como eu o amava. Nesse dia, ele propôs um desafio a mim: ficar 
sem falar com ele por 24 horas. Eu perguntei o porquê. Não tinha lógica, ficar longe da 
pessoa amada. Por mais que seja apenas um dia... Distância é o fim pra quem tem 
coração! Ele disse que era apenas uma brincadeira e que iria ver se eu aguentava ficar um 
dia longe dele. Ele ainda completou dizendo que, se eu fizesse isso, me prometia amor 
eterno. Ainda sem saber, aceitei o desafio.

Durante um dia, fiquei sem qualquer tipo de comunicação, a saudade era 
imensa, mas eu havia prometido e iria cumprir o desafio.

No dia seguinte, acordei cedo, era um sábado, um frio forte tomou conta da 
cidade. Fui correndo à casa dele, ansiosa. Quando cheguei lá, minhas pernas tremeram e 
lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ele tinha morrido; eu perdi metade do meu 
coração... Talvez ele inteiro; chorava sem rumo, gritava seu nome, desesperada. Perdi 
meu chão, não sabia mais o que fazer. Logo vi que ele havia deixado um bilhete, que 
dizia: “Taylor, primeiramente eu te amo mais do que tudo e prometi que, se cumprisse a 
promessa, eu iria amá-la eternamente. Sem você saber, nunca havia lhe contado, eu tinha 
câncer e era o meu último dia de vida...” Interrompi. Ainda soluçando, continuei lendo. 
Respirei profundamente e continuei... “ Por isso fiz aquela 'brincadeira'; para testá-la; para 
ver se conseguiria ficar longe de mim. Você conseguiu, parabéns! Agora, você consegue 
fazer isso todos os dias? Eu te amo!”

Anos se passaram; hoje aos 40 anos, ainda guardo aquele bilhete como 
lembrança, porque sei que de alguma forma ele está comigo. Sinto falta daquele menino, 
de cabelos  negros como a noite e de olhos azuis como o mar... Diziam que nós éramos o 
casal mais lindo da cidade. Eu era loira, olhos verdes. Hoje fui dominada pelos fios 
brancos.

Enfim, sei que ele me ama e irá me amar eternamente, assim como eu o 
amo.



Engano

Amanda estava sentada na escada de uma rua em uma noite fria, muito escura, sem estrelas e 
nem luar.

Ela não sabia para onde ir. Estava em prantos naquele momento, não sabia o que fazer.
Em sua mochila havia suas roupas. Em seus braços havia um ursinho de pelúcia, um tanto sujo e 
rasgado. Seu corpo estava molhado e ela tremia de frio e medo.
 Decidiu encontrar um lugar para passar a noite e começou a andar na direção de um bairro 
pouco movimentado e muito estranho. Ela notou que, no final da rua, que era sem saída, havia uma 
casa. Um tanto velha, mas vazia. Andou em direção a casa. Subiu as escadas podres de madeira, 
abriu a porta, que rangia alto. A casa tinha um cheiro muito estranho, parecia de mofo com carne 
podre. Mesmo assim ela entrou. Era uma casa escura, toda de madeira, quente, abafada, fedorenta. 
Nas paredes havia retratos de pessoas que Amanda nunca ouvira falar.

Decidiu dar uma olhada nos cômodos da casa. A cada porta aberta, um clima diferente.
No quarto que parecia ser de um casal, A cama era ensanguentada. No, possivelmente, 

quarto de um bebê, a janela estava quebrada e a cama virada de cabeça para baixo. O colchão, 
ensanguentado, e o piso, de madeira, furado. Ela decidiu prosseguir. A sala de estar era um tanto 
assustadora. O tapete era vermelho sangue e na parede havia animais empalhados. Seus olhos eram 
completamente abertos e parecia que eles a encaravam. Assustada, foi para a última porta, a porta 
do porão. Lá em baixo, era possivelmente o lugar mais assustador da casa. As escadas eram de 
cimento, o lugar era gelado. Ela tentou sair, mas a porta havia emperrado. Ela tentou abrir, mas 
quanto mais ela forçava a porta, mais ela estragava. Forçou tanto a maçaneta que a acabou 
quebrando. Olhou para trás. Viu animais mortos, viu sangue, Viu símbolos antigos de encantamento 
e viu um livro. Viu Necronomicon. Olhou para os lados e pensou que não era real. Mas, dentro 
daquele escuro, sentiu um leve toque de mãos fortes, e grandes, reconheceu a voz como a voz de 
um homem e pensou: “Sacrifício para ritual”.

Após essa noite, Amanda nunca mais foi vista, ninguém ouviu falar dela nunca mais, ela 
simplesmente desapareceu do mundo, e a casa, a casa foi limpa pelo homem. E foi também alugada 
por uma família, que se queixa até hoje de ouvir barulhos estranhos pela casa.



Um Amor Para Recordar por Toda Vida 

Haviam acabado as férias, então Ana voltou para a escola. Lá encontrou um 
menino com quem estudara no primário. Agora depois de tanto tempo voltou a 
estudar com ela, ele fazia parte de um grupo de pessoas arrogantes e com isso tornou-
se como o resto do grupo.

Quando Ana passava, olhavam para ela com um olhar de arrogância, mas Ana 
não se intimidava com o que os outros falavam ou pensavam a respeito dela. Ana era 
uma pessoa muito paciente e não se aborrecia com qualquer coisa.

Quando as aulas começaram, logo tiveram que fazer uma peça de teatro, na 
qual Ana fazia par com Jhoseph, o menino do primário que agora tinha 15 anos. Ana 
não gostou muito da ideia, mas como era um trabalho deu o seu melhor.

Com o passar dos ensaios Jhoseph não conseguia melhorar, então resolveu 
pedir ajuda para Ana. Ao pedir, Ana falou que ajudava, mas lhe pediu apenas uma 
coisa: que ele nunca se apaixonasse por ela. Então ele imediatamente respondeu que 
nunca iria se apaixonar por ela. Então passaram a ensaiar todos os dias durante a tarde 
na casa dela.

No dia da apresentação da peça, Jhoseph esquece o texto e improvisa na hora, 
então nesse improviso dá um beijo em Ana. Depois disso Ana começa a evitar Jhoseph 
devido ao beijo que lhe deu. Ana não queria mais saber de olhar para a cara dele, 
depois disso levou tempo para que Jhoseph conseguisse voltar a falar com a moça. 
Depois de tanta dificuldade começam a namorar. Então Ana falou para Jhoseph que 
não queria que ele se apaixonasse por ela porque tinha uma doença à qual não iria 
sobreviver. Mesmo assim Jhoseph não desistiu de Ana. E ela como tinha muita fé 
conseguiu sobreviver.

Ana amava Jhoseph como ele a amava, então resolveram se casar na igreja em 
que os avós de Ana se casaram.

Depois de meses casados Ana começou a passar mal em decorrência de sua 
doença. Ficou muitas vezes internada, mas com o tempo começou a fazer o tratamento 
em casa e a cada dia Ana se recuperava melhor. 

Ana enfim conseguiu curar-se e viver com seu marido que a amava muito. Ana 
nunca se esqueceu de seu pai e ia visitá-lo com frequência.

Em uma dessas visitas seu pai lhe deu um livro que foi escrito pela mãe de Ana 
no qual mostrava tudo o que realmente sua mãe acreditava e pensava. E lá também se 



encontravam algumas frases que podiam ser úteis para melhorar a vida de pessoas que 
são indecisas ou que não possuem uma boa personalidade. 

Ana levou aquilo tudo por toda sua vida; que foi por sinal uma vida de muitas 
alegrias, exceto quando ocorreu a morte de seu pai que já era um senhor de idade. Ana 
o amava e com a morte dele ficou muito angustiada durante muito tempo, mas depois 
se reergueu e começou a lutar contra a tristeza.

Ana e Jhoseph viveram muito bem até que a morte os separou depois de 
muitos e muitos anos de casados em que viveram um lindo amor.



O ASSALTO INESPERADO

Em uma quarta-feira, às 21h15min, meu avô foi me buscar no serviço da 
minha avó, pois eu não podia ficar em casa sozinha. Como o serviço da minha 
avó era perto de casa, nós fomos embora de a pé. 

Meu avô estava bem cansado e decidiu cortar caminho por uma rua 
deserta e estreita, com árvores e uma casa abandonada onde muitas pessoas 
assassinadas foram jogadas. A rua era curta e aterrorizante, só havia um poste 
de luz que funcionava. Mas eu retruquei:

 - Vamos por aquela outra rua. Aqui é muito escuro, avô.
 - Não. Por aqui nós chegamos mais rápido.
 - Não, avô, aqui é perigoso.
Eu senti que algo ruim iria acontecer se passássemos por aquela rua, 

mas meu avô era teimoso e meu puxou para irmos por aquele caminho.  
Estávamos subindo a rua, quando ouvimos uns passos atrás de nós. 

Meu avô olhou disfarçadamente e depois eu olhei e resmunguei:
- Vovô, estou com medo!
Continuamos andando,  quando ouvimos uma pedra sendo jogada no 

único poste aceso. A luz se apagou e a rua ficou mais escura. Eu comecei a 
chorar.

- Fica quieta – meu avô me disse com voz de brabo.
Quando estávamos chegando ao topo da rua, o homem perguntou pro 

meu avô:
- Você tem cigarro?
- Não, eu não fumo.
- E você tem R$ 2,00?
- Tô chegando do trabalho e tô sem dinheiro.
O homem parou, e nós continuamos andando, quando o homem pulou 

em cima do meu avô e cortou o nariz do meu avô com um canivete.
Eu não sabia o que fazer! Comecei a correr para casa da minha tia que 

era ali perto. Quando fui passar pela primeira esquina, tropecei em uma pedra 
e  ralei  os  dois  joelhos  e  as  mãos  no  chão  ao  cair.  Levantei  chorando, 
assustada,  continuei  correndo e,  quando fui  passar  pela  outra  esquina,  me 
assustei  com o  barulho de um carro e cai  de  novo,  batendo o queixo  nas 
pedras.

Até que cheguei  na casa da minha tia  e  comecei  a gritar  no portão. 
Escutei meu nome e olhei na rua, era meu avô. Ele correu e me abraçou e logo 
minha tia e meu tio apareceram e levaram eu e meu avô para casa.

Quando chegamos em casa, minha mãe havia chegado mais cedo da 
faculdade e levou um grande susto, pois eu estava toda machucada e meu avô 
estava com o nariz ensanguentado. Minha mãe fez curativos em nós e depois 
fomos dormir. Até hoje não passo por aquela rua. 



Eu preciso me encontrar urgentemente com Eduarda, minha 
melhor amiga, pra falar uma coisa muito importante sobre o 
namorado dela, Felipe.

A gente se encontrou no parque e, logo que ela chegou, já fui 
direto ao assunto:

– Duda, você é minha melhor amiga, e eu quero sempre o seu 
bem, você sabe disso. Por isso achei que deveria contar, o quanto 
antes, uma coisa que eu vi uns dias atrás.

– Pode falar – me responde ela com um sorriso.
Respiro fundo e digo: Eu vi o seu namorado no shopping e ele 

estava beijando outra menina. Eles estavam de mãos dadas e davam 
muita risada. Acho que você deveria falar com ele agora.

– Não é possível – diz Eduarda, com lágrimas nos olhos. – Ele 
nunca me trairia, ele me ama! Você é uma mentirosa, não sei por 
que você está falando isso!

– Se ele te amasse, não faria você passar noites chorando. Não 
te ofenderia, nem te trocaria pelos amigos bobos dele! Ele faria o 
melhor para você. Ele não desistiria de você! Ele não só falaria que te 
ama, ele realmente te amaria. Eu só quero o seu bem Eduarda e não 
quero ver você sendo enganada por um menino idiota que não te 
merece!

– Eu não quero ouvir mais nada! Chega! – gritou Eduarda.
Semanas depois, ela vem me procurar.
– Eu vim aqui para pedir desculpas. Fui burra em não acreditar 

em você. Eu vi o Felipe com essa outra. Foi horrível, e eu terminei 
com ele, nem quis explicação.

– Eduarda, eu não vou te desculpar. Você me disse coisas 
horríveis, não confiou em sua melhor amiga! 

Nós tivemos mais uma discussão, e ficamos muitos meses sem 
nos falar. Eu senti muito a falta dela, mas por orgulho não fui 
conversar.

Até que em uma manhã ela me chama para conversar.
– Sabe por que eu estou chorando? – pergunta Eduarda.
– Não, não sei. – respondo, ficando preocupada por dentro, 

mas não demonstrando isso.
E então ela me diz coisas que me emocionam muito.
– É que às vezes me dá uma saudade insuportável de você. 

Uma saudade do que costumávamos ser. Uma vontade absurda de te 
acolher em meus braços e chorar em seus ombros. Uma vontade 
horrenda de dizer, só mais uma vez, que você sempre vai ser a 
amiga dos meus sonhos. Às vezes essa saudade dura mais do que 
devia. Às vezes essa saudade machuca. Às vezes, sua ausência me 
dói. Às vezes, sempre. Me perdoa?

Eu começo a chorar junto com ela e a abraço.
– Senti muito a sua falta, Duda! E é claro que eu te perdoo. Eu 

te amo.



Um Pesadelo Diferente 

Eram 9 horas da manhã de sábado quando resolvi ter um dia completamente diferente.
Eu não sabia o que poderia fazer, mas sabia que poderia ter um grande dia pela frente. Pensei 
muito e acabei resolvendo ir à casa de um amigo com quem eu não falava já fazia um bom tempo. 
Ele morava em um local isolado da cidade, em uma chácara com seus avós, pois seus pais haviam 
morrido em um acidente de carro.
A chácara na qual ele residia era um lugar esplêndido, as belas árvores, o som de pássaros 
cantando e o som das águas do rio eram de encantar qualquer um.
Enquanto eu me recordava, parei para pensar como eu iria até lá, já que eu estava sozinho em casa 
e com pouco dinheiro. Meu pai e minha mãe haviam saído e voltariam somente à noite. Então 
resolvi pegar o carro do meu pai para ir visitar o antigo amigo.
Peguei o carro com um certo receio, mas naquele momento eu já estava decidido a fazer aquilo.
Então peguei o carro e fui para a casa de meu amigo, quando cheguei logo avistei sua casa, 
encostei o carro e fui chamá-lo no portão. Não demorou muito apareceu um velhinho com cerca 
de oitenta anos. Eu logo lhe perguntei:
-O Marcos ainda mora aqui?
-Não mais... Ele morreu faz um ano e meio... Disse o homem
-Como assim? O Marcos? Morreu? De quê? Perguntei novamente.
-Pois é, ele foi assassinado, disse o velho com um ar triste.
Eu fiquei sem palavras, entrei no carro e fui embora, sem ao menos me despedir daquele humilde 
homem.
Eu estava confuso, estava chocado, mas ainda eram 11 horas da manhã, e eu queria fazer aquele 
sábado valer a pena.
No meio do caminho resolvi parar em um mercado, para comprar alguma coisa, pois eu estava 
com fome.
O mercado era um lugar bem simples, onde nem estacionamento havia. Entrei e logo me deparei 
com um homem muito alto, parecia ter uns dois metros, mas eu não estava nem aí para ele, eu 
estava procurando algum alimento que fosse barato, pois eu estava com pouco dinheiro. Peguei 
um salgadinho e um Tampico.
Quando saí do mercado tive uma grande surpresa, o carro do meu pai havia sumido. Naquele 
momento eu não sabia o que fazer. Eu estava muito longe de casa e o dinheiro eu havia gastado 
nos alimentos que eu havia comprado.
Eu não tinha o que fazer, eu estava perdido!
Sentei em um banquinho que tinha na frente do mercado e comecei a chorar.
De repente passou uma mulher que me perguntou o que havia acontecido comigo para eu estar 
chorando, respondi: eu peguei o carro do meu pai escondido e enquanto eu estava dentro do 
mercado ele sumiu.
Ela me convidou para ir à casa dela para ligar para meus pais, como eu estava sem saída eu resolvi 
aceitar.
Andamos cerca de cinco minutos e logo chegamos, era uma casa grande e bonita.
Quando entramos, ela logo trancou a porta, eu estranhei aquilo, mas deixei passar.
Ela me disse que iria ao seu quarto e já voltaria, eu sentei no sofá e fiquei esperando. Não 
demorou muito ela apareceu com uma roupa toda preta e uma faca.
Aquela pessoa que parecia normal se transformou em uma psicopata, louca.
Eu fiquei desesperado ao ver aquilo e perguntei o que ela estava fazendo.
Ela me respondeu que ela iria me matar e depois usar meu sangue em um ritual muito macabro.
Naquela hora eu fiquei sem falar e desmaiei.
Ainda bem que nesta hora eu acordei...



O Assalto Inesperado de Dois Meninos

O tio da van tinha nos deixado bem antes do horário em frente à escola, eram 13:45 
de  uma segunda-feira  ensolarada,  estava calor  e  eu,  Matheus,  Yohanna e  Lucas 
fomos  nos  sentar  embaixo  da  sombra  de  uma  árvore.  A  árvore  ficava  em  um 
“morrinho”  afastado  do  portão  da  escola,  onde  as  câmeras  de  segurança  não 
filmavam. 

Eu estava com o celular,  falando com minha  mãe,  e  a  Yohanna com seu MP4, 
ouvindo música, o Lucas e o Matheus estavam conversando quando chegaram dois 
meninos, aparentavam ter 16, 17 anos, um deles estava de bermuda azul e com uma 
camiseta vermelha, o outro com uma bermuda verde e com uma camiseta branca 
enrolada na mão, ambos de tênis e cabelo curto, eram loiros. A rua nesse momento 
estava deserta, a mulher que mora na casa da frente aparentemente não estava lá e 
só estávamos nós quatro, como tínhamos chegado muito cedo, nenhum aluno estava 
lá.

Um deles perguntou para nós de sabíamos onde ficava o Correio, como eu estava 
falando no celular e a Yohanna ouvindo música, não respondemos, e os outros não 
sabiam, então também não responderam. Perguntaram novamente, dessa vez com 
um tom de voz elevado, estavam agressivos, e novamente ninguém lhes respondeu, 
Matheus só disse que não sabíamos onde ficava.

Eles aparentemente foram indo embora, chegaram em frente ao portão da escola e 
olharam para trás, nós nem demos bola, achamos que realmente estavam perdidos, 
andaram um pouco  mais  para  frente e,  quando vi  um deles,  o  que  estava sem 
camiseta, estava com uma faca em meu braço, tentando roubar meu celular, olhei 
para o lado direito e o outro estava puxando o fone de ouvido do MP4 que estava 
no pescoço da Yohanna, olhei para o lado esquerdo e só vi o Matheus e o Lucas com 
nossas  mochilas,  estavam  gritando  e  começaram  a  correr.  A  Yohanna  ficou 
apavorada e estática,  não conseguia nem gritar,  e eu,  sem saber se entregava o 
celular ou não, comecei a dar chutes no assaltante que estava com uma faca no meu 
braço, porém, nesse meio tempo, virei a faca na mão dele, deixei com a lâmina para 
cima, e quando ele foi apertá-la para me cortar acabou se machucando. Quando 
perceberam, Matheus e Lucas já estavam apertando o interfone no portão da escola. 
Então  os  dois  meninos  saíram  correndo,  o  que  estava  sem  camisa  com  a  mão 
machucada e sem meu celular, o outro com o MP4 da Yohanna. 



Noites sem Sono

Droga! Não devia ter dito aquilo para ela. Era apenas uma discussão entre pai e filha, 
mas eu falei muitas bobagens para ela. Melhor eu ir dormir, amanhã converso com ela.

Amanheceu. Eu estava completamente exausto, parece que nem dormi na última 
noite. Levantei rapidamente e me dirigi até o quarto de minha filha. Ela nem olhou na 
minha cara. Tentei falar com ela, ela me ignorou. Então peguei-a pelo braço e gritei: 
SUA MENINA BURRA, EU ESTOU TENTANDO FAZER AS PAZES COM VOCÊ, E VOCÊ ME 
IGNORA. Terminando de falar isso, joguei-a no chão com muita força, ela me olhou 
com os olhos estalados, chorando. Minha mulher chegou bem na hora, ela olhou para 
a nossa filha e gritou: O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? Ela pegou a filha e subiu para o 
nosso quarto. Jogou as minhas coisas pela escada, tinha que dormir no sofá. DROGA! 
Todos estão contra mim. 

No dia seguinte, acordei, elas já estavam na mesa, tomando café, quando me sentei à 
mesa, as duas saíram. E foi assim por dias, não aguentava mais, mas já sabia o que 
fazer.

Na mesma noite subi até a porta do quarto, cuidadosamente. Já tinha deixado o local e 
o cimento preparados, nada podia dar errado e, como morávamos numa fazenda, 
ninguém podia escutar nem ver nada. Abri a porta tão devagar que nenhum ruído saiu 
dela. Até que abri a porta inteira. Caminhei passo a passo até chegar à cama delas, 
peguei um vaso de flores, bati com muita força na cabeça da minha mulher. Minha 
filha acordou com o barulho, dei um soco nela e ela voltou a dormir. Peguei as duas e 
levei-as para fora. Empunhei um facão e arranquei todos os membros, das duas. 
Peguei todos os pedaços e coloquei num buraco que eu tinha feito. E coloquei o 
cimento em cima dos pedaços. Deixei a massa secando e fui dormir.

Na manhã seguinte, a massa já estava seca. Então construí um barraco em cima, para 
disfarçar. Ninguém percebeu como esperado. Então peguei o carro e fui trabalhar. Tive 
um dia de trabalho normal, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Voltei para casa, 
quando estava chegando, olhei para aquele barraco e, pela primeira vez desde que as 
matei, senti um aperto no coração, mais não foi nada de tão grande, entrei na casa 
cansado e fui dormir.

Acordei no meio da noite, todo suado, ouvi uns barulhos. Levantei, fui até a cozinha e 
peguei um copo de água, quando virei rapidamente vi um vulto, que passou pela 
porta. Gritei: QUEM ESTÁ AÍ? E ninguém me respondeu. Andei pela casa inteira e não 
vi ninguém. Fui para a cama e voltei a dormir.



Levantei de manhã, com uma dor de cabeça. Parecia que ela ia estourar. Fiquei 
pensando, fui muito precipitado em matar elas, mas pelo menos não vou ter que 
aguentar todo dia aquela tortura.

Levantei depressa peguei a minha arma, tranquei a porta e atirei na minha testa.

Assim que estava escrito na carta, senhor delegado. Assim que vi o corpo dele estirado 
no chão todo ensanguentado. Assim que Paul morreu. 



Assalto
Era mês de maio, um dia muito quente, era verão. Eu fiz as mesmas 

coisas que sempre faço todos os dias. Acordei e fui me arrumar para ir à 
escola, na parte da manhã. Tive todas as aulas programadas e, se não me 
engano, tive inclusive uma prova.

Como de costume, o sinal para ir embora bateu às 11h55min da manhã, 
saí de lá e fui até a casa de minha mãe, almocei, tomei banho, me arrumei, e 
fiquei esperando a van escolar. Ela chegou à mesma hora de sempre. Cheguei 
à Arigaf e fui falar com o Lucas, e nisso a Yohanna e a Julia foram falar comigo 
e com ele.

Ficamos ali na grama, conversando e escutando músicas. De repente 
aparecem dois homens, com tatuagens e inclusive com cara de maus. Eles 
para disfarçar perguntaram o nome de uma rua, e nós falamos exatamente 
onde ela ficava, ele disse “obrigado” e se afastou um pouco. Então eles 
começaram uma rápida discussão, mas logo parou. Então veio um deles com 
uma expressão de bravo e ao mesmo tempo ele tinha uma expressão de 
tensão.

Logo ele tirou aquela arma branca de baixo da camisa, era uma faca 
enorme, quando eu vi a faca, minhas pernas tremeram e me deu uma 
sensação de medo, fiquei um momento totalmente paralisado, sem conseguir 
mexer sequer um músculo. Enquanto isso o assaltante foi passando a faca na 
frente de nós. Esse foi o momento de maior tensão, o homem estava tremendo 
com a faca em punhos, eu e, acredito que, a Julia, Yohanna e Lucas ficamos 
apavorados. Nisso eu tive uma única reação, que foi correr. Logo Lucas teve a 
mesma reação, nós corremos como nunca tínhamos corrido, enquanto isso 
elas ficaram lá naquele local.

Chegamos até o interfone da Arigaf e apertávamos aquele botão 
desesperados, até que a Jocelena abriu o portão e nós dois explicamos a 
situação, e logo saiu o segurança da Doda e os ladrões apavorados saíram 
correndo. Nisso entramos na Arigaf e fomos acalmados pelos funcionários 
presentes. Isso me aconteceu poucos minutos, mas foram uns dos piores da 
minha vida.



Se você tivesse me dito há uma ou duas horas que eu terminaria minha 
noite no bairro mais chique de Curitiba, na cobertura de Adam... bem, eu teria dito 
que você perdera a noção da realidade.

No entanto, é exatamente onde me encontro nesse momento, seguindo os 
passos de  Adam da portaria  do  prédio  até  o elevador.  O apartamento  é bem 
luxuoso,  todo decorado como a arquitetura do meio do século XIX – ou,  pelo 
menos, é o que eu acho, considerando todos os móveis que parecem ter saído 
daquelas  minisséries  chatas  que  minha  mãe  assiste  na  televisão,  com 
protagonistas chamadas Violeta, Hortência, ou algo assim.

Há livros por toda parte – não livros de capa fina, e sim livros grandes e 
pesados, com títulos como Demonologia na Grécia do século XVII. Olhando em 
volta, eu não vejo nenhuma tela de plasma ou LCD. Nem mesmo uma televisão 
normal.

– Seus pais são professores ou algo assim? – pergunto a Adam enquanto 
ele vai pra cozinha, onde abre a geladeira, pega dois refrigerantes e me oferece 
um.

–  Quase  isso  –  diz  Adam.  Foi  assim  que  ele  se  comportou  durante  o 
caminho todo até a sua casa: economizando informações.

Não que isso faça alguma diferença, pois eu já falei para ele que só vou 
embora quando souber a história toda. O fato é que eu ainda não sei nem o que 
pensar sobre tudo isso. Quer dizer, estou feliz por saber que Beatriz não é quem 
eu achei que fosse – a ex-namorada de Adam. Por outro lado... uma vampira?

– Vem aqui – diz Adam, e eu o sigo porque... bem, que outra alternativa eu 
tenho? Não sei o que estou fazendo aqui. Nem acredito em vampiros. Acho que 
Lucas se envolveu com uma daquelas meninas góticas bizarras que eu vi no Law 
& Order um dia desses.

Todavia, a pergunta de Adam – ‘Como você explica, então, que ela tenha 
desaparecido do nada no meio da pista de dança?’ – me intriga. Como ela fez 
aquilo?

Da mesma forma, existem várias outras perguntas com aquela que eu não 
sei responder. Como, por exemplo, esta aqui: Como eu faço para que Adam olhe 
para mim da mesma forma que o Lucas estava olhando para a Beatriz?

A  vida  é  cheia  de  mistérios,  meu  pai  sempre  diz.  Muitos  deles  são 
envolvidos por enigmas.
Adam me leva por um corredor escuro até uma porta parcialmente aberta, de onde 
vem uma luz. Ele bate na porta e pergunta:

– Pai? Podemos entrar?
Uma voz responde:
– Pois não.
Então, novamente sigo os passos de Adam e entro no quarto mais estranho 

que já vi. Muito estranho principalmente por ser num dos bairros mais chiques de 
Curitiba.

É um laboratório. Vejo tubos de ensaio, provetas e frascos por toda a parte. 
Em pé, no meio de todos aqueles recipientes, encontra-se um homem com toda 
pinta de professor, grisalho, alto, vestido com um roupão de banho, examinando 
uma mistura de verde que solta fumaça. O senhor tira o olhar concentrado do 



recipiente  e  sorri  ao  ver  Adam  entrando  no  quarto.  Seus  olhos  verdes  me 
observam com curiosidade.

– Olá – diz o homem –, estou vendo que trouxe uma amiga pra casa. Que 
bom. Tenho pensado ultimamente, e acho que você passa muito tempo sozinho, 
moço.

– Essa é a Milena – diz Adam casualmente. – Ela senta atrás de mim na 
aula. Vamos fazer dever.

– Que ótimo – diz o pai de Adam.
– Boa noite, senhor – digo ao pai de Adam, que olha pra mim sorridente 

antes de se voltar para o recipiente esfumaçado.
O quarto de Adam é surpreendente utilitário demais para ser de um garoto: 

uma cama grande, um armário e uma mesa.
– O que está acontecendo? O que seu pai está fazendo com aquela coisa?
– Procurando por uma cura – diz Adam de dentro do armário com a voz 

abafada.
Eu ando da mesa até a cama passando por cima do tapete que cruza o quarto. 
Tem uma foto emoldurada em cima da mesa de cabeceira.  É de uma mulher 
bonita, franzindo os olhos contra o sol e sorrindo. É a mãe dele. Não sei como 
logo percebi isso. Mas simplesmente percebi.

– Uma cura pra quê? – eu pergunto, pegando a foto para olhar mais de 
perto.

– Vampirismo – responde Adam.
– Olha – eu digo –, odeio ter que lhe dizer isso, mas vampiros não existem. 

Nem vampirismo.
– Ah, não?
– Os vampiros foram inventados por aquele cara. Ele começa a rir da minha 

cara. Eu não me importo, no entanto, porque é o Adam. É melhor ele rir de mim do 
que me ignorar, que é o que ele fazia antes disso tudo. – Aquele cara do Drácula, 
lembra?

– Bram Stroker não inventou os vampiros, nem o Drácula, que, inclusive, 
trata-se de um personagem histórico real, não de uma lenda.

– Tá, mas um cara que bebe sangue e se transforma em morcego? Ah, fala 
sério.

– Vampiros existem, Milena – diz Adam com calma. Eu gosto da forma 
como  ele  diz  meu  nome.  Gosto  tanto  que  nem  percebo  que  está  prestando 
atenção na foto que está na minha mão.  – Assim como suas vítimas também 
existem.

Sigo a direção de seu olhar e quase deixo a foto cair.
– Adam. Eu digo. É tudo o que eu consigo pensar em dizer. – É sua... mãe? 

Ela é... ela já...
– Ela ainda está viva – diz Adam, virando-se para o armário –, se é que 

podemos  chamar  aquilo  de  vida  –  ele  completa,  como  se  estivesse  somente 
pensando alto.

– Adam... – digo em um tom de voz diferente – não dá pra acreditar.
Mas o pior é que eu acredito. Alguma coisa no rosto dele me diz que ele não está 
mentindo – e me faz sentir vontade de abraçá-lo.

Então solto o lábio que eu mastigava sem parar e sem perceber.



– É por isso que seu pai...
– Ele não foi sempre assim – diz ele sem olhar pra mim. – Ele era diferente, 

quando minha mãe estava aqui. Ele... ele acha que pode encontrar uma cura. – 
Ele se senta na cama. – Ele não acredita que só existe uma maneira de tê-la de 
volta. E que é somente matando o vampiro que a transformou em um deles.

– Beatriz – completo, me afundando ao seu lado na cama. Agora tudo faz 
sentido, eu acho.

– Não – diz Adam, mexendo a cabeça rapidamente–, o pai dela. Que, a 
propósito, leva o nome original da família Drácula. A filha dele é que prefere ser 
chamada de Beatriz, por ser mais moderno.

– Então... por que você está tentando matar a filha do Drácula, se é o pai 
dela que... – eu nem consigo acabar a frase. Não acredito que estou aqui falando 
sobre isso. E também não acredito que estou no quarto de Adam. – O que quero 
dizer é que o Drácula não é tipo o chefe de todo o esquema?

– É, mas se matar a sua única filha não o fizer sair do esconderijo para que 
eu possa matá-lo, então não sei mais o que fazer – diz Adam, olhando para a foto 
que eu havia colocado entre nós –, e quando ele morrer, minha mãe finalmente 
estará livre.

“E  o  pai  dele  não  precisará  mais  se  preocupar  com  a  cura  para  o 
vampirismo”, penso, mas guardo para mim.

– Porque a Beatriz, sei lá, não transformou o Lucas logo hoje à noite? – 
pergunto. Até porque isso está me intrigando. Isso e tantas outras coisas. – Assim, 
porque ela não fez isso de uma vez lá na boate?

–  Porque  ela  gosta  de  brincar  com a  comida  –  diz  Adam friamente  –, 
exatamente como o pai.
Sinto meu corpo tremer. É inevitável. Apesar de ele não ser exatamente meu tipo 
ideal, não é muito agradável pensar nele como sendo o lanchinho da madrugada 
de uma vampira.

– Você não está preocupado – eu pergunto, tentando mudar de assunto – 
com a possibilidade de Lucas impedir que Beatriz vá à formatura sabendo que nós 
estaremos lá, esperando por ela?

– Você está de brincadeira, não é? – pergunta Adam. Parece que o uso do 
nós passou despercebido – Eu estou  contando com que ele fale tudo pra ela. 
Assim ela vai aparecer com certeza.

Eu não tiro meus olhos dele.
– Por que ela faria isso?
– Porque matar a filha do exterminador vai aumentar muito o crédito dele.
– Crédito?
– É, tipo um crédito bancário, mas que é válido somente no mundo dos 

mortos-vivos.
– Ah – mesmo que seja estranho, isso faz sentido. Assim como tudo o que 

ouvi até agora. –Mas... eles chamam seu pai de exterminador?
– Não, é a minha mãe. Pelo menos... é o que ela foi. E não era só com 

vampiros,  mas  entidades  do  mal  de  todos  os  tipos:  demônios,  lobisomens, 
espíritos  possuídos,  fantasmas,  bruxos,  gênios,  semideuses,  vetelas,  titãs, 
duendes... se fosse do mal, ela matava. Tinha um dom pra isso... um dom.



Eu fico parada por um minuto. Tenho que admitir que estou chocada com 
tudo o que se passou nas últimas duas horas. Vampiros e exterminadores? E o 
que são vetelas? Não tenho certeza se quero saber. Não. Espere. Eu não quero. 
Não mesmo. Tem um zumbido dentro da minha cabeça que não para.

E o mais estranho é que estou gostando de tudo isso.
– Então, você acredita em mim agora? – pergunta Adam, levantando os 

olhos para me ver.
– Eu acredito em você.
– Que bom. Seria melhor se você não comentasse com ninguém. Agora, se 

você não sem importar, tenho que começar a arrumar as coisas...
– Ótimo. Diga-me o que tenho de fazer.
O rosto dele mostra espanto.
– Milena. – diz Adam. E tem alguma coisa na maneira como os lábios dele 

se posicionam para pronunciar o meu nome que me deixa louca... sinto como se 
eu  precisasse  abraçá-lo.  –  Eu  agradeço  a  sua  ajuda.  Mesmo.  Mas  é  muito 
arriscado. Quando eu matar Beatriz o pai dela provavelmente vai aparecer em 
busca de vingança. Talvez não seja na mesma noite. Nem na seguinte. Mas em 
breve. E quando ele vier... não vai ser tranquilo. Vai ser um pesadelo. Vai ser...

– Apocalíptico – termino a frase, sentindo um tremor correndo pela minha 
coluna ao pronunciar a palavra.

– Exatamente isso.
– Não se preocupe, estou preparada, sou corajosa.
– Milena. Você não entende, eu não posso... bem, eu não posso garantir 

que vou conseguir te proteger, e não posso deixá-la arriscar sua vida nisso. Pra 
mim é diferente. Porque... bem, porque é minha mãe. Mas no seu caso...

Eu o interrompo.
– Só me diga que horas você me busca.
Ele me encara.
– O quê?
– Você vai me desculpar, mas eu não vou à formatura sozinha.
Enquanto eu dizia isso devo ter feito uma expressão muito assustadora. 

Porque, apesar de ele ter aberto a boca para retrucar, foi só olhar pra mim que 
fechou a boca e disse:

– Tudo bem. – depois de um tempo, continuou:–  é o seu funeral.
Por mim está ótimo. Ele pode ficar com a última palavra.
Porque agora eu sei que eu o encontrei: o meu futuro parceiro na inevitável 

luta em busca de sobrevivência em um Brasil pós-apocalíptico.



Final da Trilha

Sim, eu o matei e vou dizer como:
Quando eu era jovem, alguém matou os meus pais e eu não sabia quem tinha 

cometido este crime, mas, quando eu descobri, não aguentei, eu tinha que ter a minha 
vingança.

 Moacir era o nome dele e este sujeito não podia ficar impune do crime que 
cometeu. Após ter descoberto que ele era um assassino, eu comecei a observá-lo e certo 
dia fiquei sabendo que ele iria fazer uma viajem para a Ilha do Mel, então rapidamente 
preparei as minhas coisas e o segui para ter minha vingança.

 Chegando à Ilha, o Moacir resolveu fazer uma trilha, logo me juntei ao grupo de 
visitantes que iriam fazer a trilha junto com ele, por sorte eu consegui fazer com que nós 
nos separássemos do restante do grupo. Com isto, comecei a levá-lo para o meio do 
mato mais e mais, até onde ninguém pudesse nos ouvir ou nos ver, quando eu comecei a 
falar sobre meus pais para ele, a sua cara de espanto confirmou tudo o que eu já sabia.

Mas o que eu não sabia era que ele já tinha percebido a minha intenção e na hora 
que eu ia atacá-lo ele saiu correndo para mais dentro do mato ainda.

Agora que eu não estava mais junto com ele, poderia deixá-lo perdido e voltar 
para  a  trilha,  mas  eu  estava  tão  concentrado  na  minha  vingança  que  eu  acabei  me 
perdendo também. Já que eu estava perdido, achei melhor tentar encontrá-lo para seguir 
meu plano.

 O tempo passou e a noite chegou, eu ainda o estava procurando com desânimo, 
quando eu reparei que perto de onde eu estava havia uma fogueira, quando eu a vi, tive 
que me segurar para não gritar de felicidade, por sorte consegui me conter sem que ele 
reparasse que eu estava por perto.

Com ele dormindo tudo seria mais fácil, mas quando eu cheguei mais perto para 
ver se ele estava dormindo, infelizmente ele estava acordado, então fiquei esperando até 
que ele dormisse, mas ele parecia estar paralisado de medo, eu já não aguentava mais 
esperar.  Então  peguei  na  minha  mochila  dois  facões  e  com  as  mãos  trêmulas  me 
aproximei  por  trás  dele,  quando ele  percebeu  que  eu estava  ali,  sem ter  chance  de 
reação, eu acertei um golpe nas suas costas, nesta mesma hora ele soltou um grito de 
desespero e dor que fez chamar a atenção do restante do grupo do qual nós tínhamos 
nos separado e que estava a procurar por nós, quando eles se aproximaram dizendo 
ouvir um grito eles repararam no corpo de Moacir perceberam o que havia acontecido 
então eu não tive tempo de fugir, e agora estou aqui.



Alucinações

Lucius  morava  sozinho  em sua  velha  casa  de  madeira  que  já  estava  caindo  os 

pedaços.  Tinha  aproximadamente  30 anos,  mas aparentava  ter  50,  por  causa de sua 

forma rústica  e  desarrumada de  se  vestir.  Sempre  com um terno,  um chapéu e  seu 

cabelo liso e bagunçado aos ombros. Suas cicatrizes na face também lhe davam um 

toque de envelhecimento.

Raramente saía de casa e as poucas vezes que saía nunca era à luz do dia. Quem 

comprava  os  mantimentos  da  casa  era  sua  ex-esposa,  de  nome  Sophia,  que 

semanalmente  o visitava.  A principal  razão  da  sua visita  era  a  preocupação  com o 

quadro de insanidade  apresentado por  Lucius,  que se  agravara  durante  os anos e já 

estava em estado crítico.

Constantemente Lucius contava à Sophia das vozes que ouvia, das presenças que 

sentia, dos vultos que via, dos calafrios à noite quando o vento assoviava por entre as 

frestas das janelas que deixavam transparecer o clarão da lua em seu quarto, criando 

sombras  e  mais  sombras  cheias  de  dor,  dizia  ele,  que  pareciam se  afogar  na  mais 

profunda escuridão.

Num sábado ensolarado, Sophia, como de costume, bateu na porta da casa do ex-

marido  esperando que ele  a atendesse.  Ninguém pareceu ouvir.  Bateu novamente,  a 

porta  manteve-se  fechada.  Ela  resolveu  entrar,  mesmo  que  sem  permissão,  para 

certificar-se de que estava tudo bem, pois Lucius jamais sairia em plena luz do dia.

Ao abrir a porta, Sophia não encontrou nada, todas as luzes estavam apagadas, a 

madeira velha que cobria o chão rangia a cada passo dado em direção à escadaria, que 

se encontrava no final do longo e estreito corredor. 

No corredor, Sophia pode observar diversas fotos penduradas na parede de forma 

descomunal, e as pessoas das fotos ela nunca havia visto antes. Ao chegar à metade do 

corredor, ouviu-se um grito de dor. Ela não pode identificar de quem era nem de onde 

vinha aquele grito, mas seguiu em direção à escadaria.  A cada momento o ar ficava 

mais pesado e, na medida em que se aproximava do primeiro degrau, uma névoa densa 

passava a envolvê-la.

Ao  alcançar  o  primeiro  degrau  da  enorme  escadaria  antiga,  era  possível  ouvir 

sussurros indecifráveis  que vinham do mais profundo silêncio,  representando a mais 

profunda agonia na mais profunda densidade do obscuro humano.



Começou a subir a escadaria, tremendo, apoiando-se no corrimão empoeirado,  já 

que não conseguia enxergar nada e estava apavorada, parecia que suas forças estavam 

sendo sugadas, mas, mesmo querendo sair o mais rápido dali, ela continuava a subir.

O último degrau foi alcançado, Sophia estava por desmaiar, mas estava sendo levada 

pelo seu inconsciente até o quarto de Lucius, que ainda não dera sinal de resposta.

A visão de Sophia estava completamente distorcida,  ela suava frio, ouvia vozes, 

sentia presenças e tinha calafrios ao assoviar do vento por entre as frestas das janelas 

que deixavam transparecer o clarão da lua, criando sombras e mais sombras cheias da 

mais aguda dor, que se afogavam na mais profunda escuridão.

Finalmente após alguns passos ela alcançou a porta do quarto de seu ex-marido. 

Levantou sua mão direita trêmula, aproximou-a da fechadura e girou-a lentamente, até 

que a porta fosse aberta. Olhou pela pequena abertura e não pode ver nada, empurrou a 

porta até  que fosse completamente  aberta.  Mesmo com sua visão debilitada,  Sophia 

pode ver a cama desarrumada, a janela aberta com as cortinas voando para fora, um 

retrato que ela havia dado para ele virado para baixo em cima da cômoda e por fim viu 

Lucius caído no chão agonizando.

Sophia entrou no quarto, correu em direção de seu ex-marido, a porta fechou-se, as 

janelas  bateram-se  e  ela  se  aproximou  de  Lucius,  que  disse  a  ela,  agonizante, 

sussurrando:

- Sophia, eu já não pertenço mais a este mundo, fui  levado por aqueles que me 

atormentaram durante todos esses anos, agora eu me tornarei um deles. Quero que você 

saiba que eu não sou louco, nem nunca fui, o que eu te conto é a mais pura verdade, 

mas, além de tudo isso, eu sempre te amei!

Estas foram suas últimas palavras que soaram como o badalar dos sinos de uma 

igreja marcando a  meia-noite.  O vento que soprava forte  e  a  névoa passaram,  tudo 

pareceu se acalmar.

Sophia  não  demonstrou  alteração  em  sua  expressão  de  pavor,  mas  lágrimas 

escorriam de seu rosto pálido. Não eram lágrimas quaisquer, para ela, aquelas lágrimas 

eram lágrimas de vidro, que estavam guardadas durante anos e voltaram para cortar sua 

face branca e leve.

Desesperada, ela voltou-se para a porta que estava trancada, tentou levantar e ir em 

direção desta, mas antes que pudesse alcança-la, seu corpo caiu no chão, assim como 

uma gota de água que atinge o solo, e de lá nunca mais saiu.



Noah estava perdido em uma estrada deserta cercada por árvores sem 
folhas e uma neve tão branca quanto as pétalas do “bastão-do-imperador-
branco”. Dirigia seu carro há horas, estava procurando um lugar para 
passar esta noite fria do inverno, quando, avistou uma velha pousada, que 
aparecia logo ao lado da rua, parou seu carro, pegou sua bagagem e foi em 
direção à velha construção,com poucos passos chegou à porta, girou a 
maçaneta e, ao abrir a porta, fez um ranger, um tanto agonizante, antes de 
entrar, deu uma olhada no que estava à sua frente, encontrava à sua 
esquerda um grande balcão velho, à sua direita uma parede com vários 
retratos, à sua frente uma grande escada velha, deu mais alguns passos até 
chegar ao balcão, apertou a campainha e logo em seguida descia um 
homem grande e um pouco calvo pela escada, ao descer o último degrau 
parou por alguns instantes, olhou Noah e disse – Olá, meu caro viajante, 
como posso ajudá-lo? Noah surpreso com a hospitalidade do homem 
respondeu – Bem... eu queria um quarto.  E assim foi, o homem calvo deu 
as chaves para ele e mostrou o quarto. 

O quarto era um pouco velho e tinha pouca ventilação, era escuro até 
com o sol a pino, havia uma cama aparentemente dura, mas, como não 
havia uma outra pousada perto, ele decidiu passar a noite ali. Deixou suas 
malas no chão, fechou a porta, colocou as chaves do carro em cima do 
criado-mudo e cansado deitou-se na cama para dormir sem ao menos 
tomar banho. Depois de alguns minutos ele caiu no sono.

Tempo depois acordou extremamente assustado, ele havia tido um 
pesadelo, sonhara com o dono da hospedaria, que matava e esquartejava 
uma pessoa depois a levava a um bosque e a enterrava perto de uma árvore 
enorme, velha, cheia de ramificações e sem nenhuma folha. Ainda não 
acabara aquele dia, olhou em seu pulso ainda assustado, o relógio que 
tinha ganhado de seu pai, nele marcava 7:45, então decidiu tomar banho, 
pegou em sua mala roupas e uma toalha. Ao chegar ao banheiro ainda de 
roupa ligou a água quente para encher a banheira e saiu para seu quarto, 
pegou sua escova de dente, mas, quando se virou, viu uma pessoa, não 
havia como distinguir seu sexo, ela estava com seu rosto totalmente 
cortado e seu corpo também, parecia a pessoa de seu sonho, ela estava 
coberta por sangue escorrendo de seus ferimentos, Noah ao ver aquilo 
ficou aterrorizado e paralisado de tanto medo, ficou imediatamente 
arrepiado, quase desmaiou. Por alguns instantes ficou totalmente 
paralisado, não conseguia mexer um músculo sequer, nem ao mesmo virar 
o olho. Depois de alguns instantes saiu correndo em direção ao banheiro, 
trancou a porta, como ele tinha deixado a água quente ligada o banheiro 



ficou coberto pelo vapor da água, formando uma neblina. Ele então ainda 
assustado fechou a torneira e se sentou, perguntou a si mesmo em voz alta 
o que estava acontecendo e de repente do vapor que embaçava o espelho 
começou a formar letras, Noah agora mais assustado leu-
e-l-e-q-u-e-r-t-e-m-a-t-a-r-ele quer te matar!-então seu coração começou a 
bater num ritmo acelerado, ele começou a tremer, seus olhos já 
começavam a lacrimejar, e ele repetia – Por que isso está acontecendo?, 
por que isso está acontecendo comigo? Por quê? 
Ele decidiu fugir, abriu uma pequena fresta da porta, para conferir se 
aquela “coisa” ainda estava lá, deu uma olhada e não enxergou nada, abriu 
um pouco mais, colocou sua cabeça para fora, não enxergou nada, então 
foi um pouco além, ficou parado olhando a saída, de repente, sentiu um 
vento passando pelo seu pescoço, e pensou – É só a janela aberta..., espera, 
não há janelas aqui – seu coração parou por um instante, começou a girar 
devagar sua cabeça para trás e para suas suspeitas não era o vento, mais 
sim o suspiro daquela assombração, e no mesmo instante deu um grito e 
saiu correndo, empurrou a porta com toda sua força, desceu as escadarias 
correndo, passou pelo balção enorme e saiu pela porta desesperadamente, 
então foi em direção ao seu carro. Quando foi tentar abrir a porta, estava 
trancada, e lembrou que havia deixado as chaves em cima do criado-mudo, 
e mais desesperado ainda saiu correndo em direção à floresta, agora seu 
coração batendo muito mais rápido pela corrida, e com lágrimas saindo de 
seus olhos correu o mais rápido que podia e, sem ver por onde ia, tropeçou 
em um tronco seco. Então ergueu sua cabeça já com cortes em sua testa e, 
para sua surpresa, estava em um bosque, mas não era um bosque comum, 
era o do seu sonho. Sua pressão começava a cair, e então se levantou deu 
mais uma olhada e avistou a grande árvore de seu sonho, e em volta da 
árvore no chão aparentemente havia sido cavado; deu três passos e ficou 
parado extremamente assustado. E então escutou passos quebrando 
gravetos, olhou para trás e viu o homem calvo, e em sua mão encontrava-
se uma faca enorme e afiada, e ainda podia-se perceber gotas de sangue em 
sua lâmina, ele então perguntou – Para que essa faca?, o que você está 
fazendo aqui? Você também viu o que está no meu quarto? – e o homem 
calvo não respondeu nada, deu uma risada maquiavélica e pulou em 
direção de Noah, e com um movimento acertou sua garganta, o sangue tão 
vermelho quanto os lábios de uma gueixa, agora não mais em sua 
garganta, mas sim ao seu redor, escorria sem cessar, o homem calvo ao 
fazer isso, em seu sorriso evidente demostrava um grande prazer e 
felicidade, e sua faca agora cortava os pedaços de Noah, e em seguida seus 



pedaços vão fazer companhia aos restos mortais da pessoa que ali está 
enterrada.



A Vingança da Morte

Era uma manhã nublada e triste de outono, não havia nada na rua, só eu. 
Estava indo à casa de meu irmão, era uma visita de rotina, a cada seis meses eu ia lá. 
Ele morava no interior era uns dois dias de viajem. Mas valia a pena, era o irmão de 
quem eu mais gostava.

Chegando lá, uma casa velha de madeira caindo os pedaços em uma floresta 
com árvores velhas,  Yunmi veio correndo me abraçar, logo em seguida veio Ryuuko, 
meu irmão. Perguntei onde estava Yoko, esposa de Ryuuko, ele chegou bem perto do 
meu ouvido e disse claramente que ela faleceu. Isso me chocou, ela era forte, atraente 
e honesta, quase nunca ficava doente. Então, eu perguntei como tinha acontecido algo 
assim com ela, e ele respondeu que ela foi morta por ursos. Dei uma leve risada, eu 
sabia que não tinha como ela ser morta por ursos, algo além disso havia acontecido e 
eu estava apto a descobrir.

Entramos na casa, algo estava diferente ali, mas eu não disse nada. Ryuuko foi 
fazer Yunmi dormir, ela só tinha um ano e nove meses. Então, aquele tempo em que 
fiquei ali sozinho, comecei a pensar sobre o ocorrido. Não demorou muito Ryuuko 
voltou, disse que os seis meses foram os mais longos de todos os tempos e que 
tinhamos muitas coisas a conversar. Em primeiro lugar, eu falei a ele que ele não me 
enganava e que podia contar a verdade sobre a morte de Yunmi. Então, ele começou a 
contar. Disse que não se interessava mais por ela, mas também não podia mandá-la 
embora, pois sabia que ela levaria Yunmi junto. Então decidiu mat-a-la. Aquilo me 
deixou pálido e com muito medo. Ele continuou. Disse que 13 dias depois começou a 
ver a esposa morta, na primeira vez nem ligou, mas uma vez ele estava dormindo e de 
repente ele começou a escutar barulhos e cada vez mais altos e mais altos até que ele 
sentiu algo puxando a coberta olhou para baixo e viu o rosto de sua mulher todo 
ensanguentado aquilo foi assustador. Disse que naquela hora o tempo parou e ele 
virou para o lado tentando esquecer o que havia visto, mas não conseguia aquilo ficava 
cada vez mais forte em sua cabeça. Então eu disse que tentaria ajudá-lo.

Para esquecer as imagens de fantasmas nós dois passavamos o dia pintando, 
caçando e, às vezes, lendo livro. Mas no 13º dia estávamos caçando, de repente 
Ryuuko me atacou eu esquivei com toda a agilidade e segurei suas mãos, vi que ele 
estava com medo de repente ele se acalmou e pediu desculpas disse que viu em minha 
face o rosto de sua falecida mulher e que por isso me atacou. Eu senti, naquela hora, 
que naquele dia seria o nosso último momento de família juntos e que eu estava certo 
daquilo.

Chegando a noite eu via a minha família se acabando e cada vez mais de 
repente peguei no sono acordei de noite e vi Ryuuko atacando Yunmi, não vi mais 
nada a fazer senão matá-lo. Ataquei com toda a minha força joguei-o contra a parede 



olhei dentro de seus olhos e senti que ele estava possuído por um ser maligno, então o 
ataquei com toda a minha força, pois sabia que mais nada o pararia então vi que ele 
não respirava mais, então senti que tinha o matado. Corri ver Yunmi e vi que ela estava 
morta. Chorei. Esperei o dia amanhecer e enterrei-os. Voltei para casa e hoje estou 
aqui em sua casa, irmão, te contando as desventuras que eu vi naquele horrendo 
lugar, pois sei que hoje a corda será amarrada em meu pescoço e minhas pernas 
chutaram a cadeira e depois de alguns minutos ou segundos Matsuii Agnasawa não 
existirá mais, pois depois da facada certeira que dei em Ryuuko vi que tinha gostado 
de matar e que, se não me parassem, eu continuaria a matar.



017.
Segunda-Feira, 05 de Julho de 1997.

Acordei hoje como sempre, antes do despertador tocar, já era rotina.
Ao levantar pude sentir o peso de meu corpo, parecia uma pedra.
Fui andando devagar até o banheiro. Ao abrir a porta, um novo tipo de ar 

tomou conta daquele lugar, as coisas pareciam ter ficado mais leves.
Não comi nada antes de sair, eu não estava com fome, como ontem e 

antes...
Dei comida ao meu cachorro Snoodle, acho que só ele comeu ali.
Abri a garagem, peguei o carro e fui para o trabalho, como sempre.
Entrei pelos fundos hoje, não cumprimentei ninguém. Acho que nem fui 

notado, naquele lugar eu sou invisível. 
Ao chegar ao cubículo onde faço a contabilidade, notei que a mesa estava 

cheia de papéis de todos os tipos, cores e tamanhos. Peguei uma grande parte e 
joguei no lixo, eu nem li direito. Depois, lentamente, fui pegando os que haviam 
sobrado e com longas pausas fui lendo um por um, sem prestar muita atenção. Eu 
não gosto disso, não sei como eu fazia, antes, com tanta vontade.

Ao sair de lá, parei para tomar um ar. Saí andando por um parque que tem 
por perto, sentei em um banco e fiquei olhando as pessoas passarem, eu podia ver 
o brilho de seus olhos, coisa que eu não tinha mais. Não aguentei mais, fui para 
casa.

No meio do caminho de volta eu vi uma pessoa que se parecia com ela, 
sim, minha amada, ou quase isso. Aquilo me deixou atordoado, algumas lágrimas 
escorreram pelo meu rosto, pois eu ainda a amo, tenho certeza disso. Ainda não 
entendo direito por que ela se foi, só sei que junto com ela foi toda a minha 
felicidade.

Ao chegar em casa, eu deixei de tomar o meu remédio, não sei por quê. Só 
peguei uma cadeira e comecei a escrever essa carta.

Sinceramente, eu não gosto de escrever isso, só faço porque o psicólogo 
disse. Acho que ele é bem competente e pode dar certo.

Acho que agora devo tentar dormir um pouco, vai ser melhor.

Terça-Feira, 06 de Julho de 1997.

Hoje foi um dia diferente, eu estive pensando na mulher que eu vi ontem. 
E lembrei por que minha amada me abandonou, estávamos devendo muito para 
muitas lojas, parece que ela saía muito para fazer compras. Então ela me deixou, 
não podíamos pagar, acho que a pessoa que está com ela agora pode, isso se ela 
não o abandonou também. Essa pessoa era o meu melhor amigo.

Odeio pensar no fato dela ser uma oportunista, odeio mesmo!
Eu comi sim algumas frutas antes de sair de casa.



O cachorro também não quis comer, eu deixei a ração e ele não tocou em 
nada ainda... Pobre Snoodle, eu sinto pena dele, ele podia ser mais alegre.

No trabalho teve uma palestra sobre a motivação do trabalhador, eu não 
prestei atenção, fiquei olhando para os meus sapatos e percebi que eles estavam 
sujos. No trabalho foi só isso.

Voltei pra casa pensando na importância que a minha existência tem, e 
não é muita mesmo.

Ao chegar em casa, meu irmão estava lá, ele tem as chaves e vem me 
visitar toda semana pra ver como eu estou. Ele perguntou como eu estava e eu 
disse que estava bem. Eu consegui fingir que tinha tomado o remédio, acho que 
ele acreditou, eu sempre fui bom ator nos tempos do colégio.

Eu sei que devo tomar os remédios, é para o meu bem, mas eu não vi 
diferença nenhuma entre ficar sem eles e tomá-los todos os dias.

Quem sabe seja o errado, o psiquiatra pode ter se enganado quando 
receitou o remédio.

Eu não escuto muita música, mas hoje eu parei para escutar algumas com 
o meu irmão, era só pra ele não ficar pensando que eu não mudei nada.

Acho que eu o atrapalho, isso não devia acontecer. Meu irmão não devia 
se preocupar.

Agora que ele foi embora, eu posso tentar me concentrar em algo 
interessante.

Cada dia está sendo pior, não aguento mais isso. A cada dia eu acho mais 
ainda que não devesse estar aqui.

Acho que vou comer alguma fruta e tentar dormir um pouco. Eu gosto de 
frutas, acho que são as únicas coisas que eu ando comendo.

Não, definitivamente não tem como pensar em uma só coisa aqui, eu vou é 
dormir.

Quarta-Feira, 07 de Julho de 1997.

Nessa Quarta-Feira eu consegui atropelar um cachorro na ida para o 
trabalho. Fiquei incrivelmente assustado, pelo fato de saber que tirei a vida de um 
animal que não tinha feito nada de ruim pra mim.

Eu não saí do carro pra ver, dei meia volta e fiquei em casa, eu estava 
pensando naquela pobre criatura no meio da rua, morrendo, agonizando. Aposto 
que ninguém parou para socorrer. Ele deve ter sofrido muito ali.
 Eu não quero de jeito nenhum morrer assim, não quero agonizar até a 
morte, não quero sentir dor alguma. Em compensação quero que meu ex-melhor 
amigo tenha a pior morte que existe, fico com raiva apenas de pensar em sua 
existência, de saber que agora mesmo ele pode estar com a minha ex-esposa, pra 
ela ter me deixado, eu devia ser um inútil, eu não conseguia nem pagar umas 
contas, mas agora eu posso e ela devia ver. 

O Snoodle parece muito abatido, quem sabe esteja doente, agora ele fica 
direto dentro de sua casinha, não quer nem comer mais.



Não preciso mais desses remédios, eles nunca funcionaram como deviam. 
O que tem de mal em uma pessoa ficar triste? Mesmo assim eu tenho medo de 
ele estar certo, eu posso ter algum problema e nem perceber isso, eu não pareço 
depressivo.

Não comi muito hoje, só na hora do almoço que eu devo ter comido 
alguma fruta.

É, eu fiquei em casa, não sinto muita vontade de sair, quem sabe se eu sair 
acabe matando não só mais um cão, quem sabe uma pessoa.

Pensar na morte é muito interessante, eu fiquei fazendo isso por horas 
hoje.

Quem sabe a minha hora já esteja chegando mesmo, minha vida 
ultimamente tem sido tão inútil, eu não faço nada e só atrapalho, ainda por cima é 
o meu irmão que paga o psicólogo, não sei por que...

Esse dia está sendo tão terrível, não paro de pensar naquele cachorro e em 
sua morte.

Tento pensar que amanhã o dia pode ser melhor, mas foi isso que eu 
pensei ontem e deu nisso.

Agora vou para a cama, quem sabe lá eu durma e esqueça isso tudo.

Quinta-Feira, 08 de Julho de 1997.

Hoje levantei mais tarde, não comi nada como de costume.
Fui até o banheiro e me olhei no espelho, eu parecia diferente, como se 

tivesse mudado muito.
A casa estava vazia como sempre, a única pessoa que entrava lá além de 

mim era o meu irmão, eu sinto falta das pessoas que vinham aqui. Acho que 
todas se esqueceram de mim, nem precisam lembrar também...

As ruas estavam mais calmas, estavam calmas até demais.
Cheguei ao trabalho e entrei pelos fundos como de costume, o ar parecia 

bem mais pesado lá dentro. Aquele sim é um lugar deprimente.
Havia muitos papéis em cima da mesa de novo. Eu peguei um e li 

lentamente, fiz o mesmo com todos. Quando terminei eu já tinha esquecido o que 
li, foi como se não tivesse lido nada, peguei o primeiro e li de novo, quando 
terminei aconteceu a mesma coisa, não lembrava nada, então simplesmente 
peguei um por um, rasguei e joguei no lixo, eu realmente não sabia o que fazer 
com aquilo.

Um homem entrou no cubículo, olhou em minha mesa e viu que eu não 
fazia nada, ele me perguntou se eu não tinha nada pra fazer e eu não respondi, ele 
perguntou mais duas vezes eu não respondi nenhuma, depois perguntou se eu 
estava bem e eu ainda não respondi. Ele saiu e bateu a porta, parecia indignado.

Voltei pra casa pensando se alguém se importava comigo, aquele homem 
estava preocupado com o trabalho, mas não comigo. O único que deve se lembrar 
de mim é o meu irmão e ele deve achar isso uma perda de tempo.



Está tudo indo de mal a pior, a cada dia parece mais que eu não sirvo pra 
nada, e não devo servir mesmo, não fiz nada no trabalho e eles nem notaram, 
quem sabe eu seja insignificante mesmo.

Não consegui dormir durante a noite, era pra tentar esquecer o que houve 
ontem, mas eu não dormi, fiquei pensando naquilo a noite toda.

Hoje não deve ser diferente, não estou mais sentindo sono.
Tudo está ficando tão monótono, a cada dia me sinto mais deprimido e 

parece que todo o mundo ao meu redor está ficando igual.
A visita ao psicólogo vai ser na semana que vem, tomara que resolva 

alguma coisa, tomara que eu esteja vivo até lá...
Vou tentar dormir, quem sabe eu consiga um pouco.

Sexta-Feira, 09 de Julho de 1997.

Não consegui dormir à noite, fiquei acordado enquanto milhares de coisas 
passavam por minha cabeça, agora eu não lembro de nenhuma.

Eu levantei agora há pouco, não fui trabalhar hoje, na verdade eu não fiz 
nada hoje. Acho que só tomei banho, a água estava gelada, mas eu nem me 
importei. Fiquei o dia todo pensando em coisas loucas como o suicídio. E essas 
coisas não pareceram tão loucas, já que nada está dando certo pra mim nos 
últimos tempos.

Alguém que me vê, diria o contrário. Eu estou recebendo ajuda para 
melhorar, eu ganho bem e tenho o Snoodle, que é um animal incrível. Mas não é 
assim, tem quartos da minha casa em que eu nem entro, minha vida se resume a 
quarto, banheiro, cozinha, garagem e trabalho, só isso.

Quem sabe isso seja a saída, não há mais nada pra fazer aqui, pelo menos 
eu não tenho nada. Mas não sei se deveria, quem sabe ela esteja pensando em 
voltar, mas é muito difícil.

Vou deitar agora, não tem muita coisa pra escrever hoje...

Sábado, 10 de Julho de 1997.

Hoje decidi fazer a loucura em que estive pensando ontem.
Acho que vou fazer, não! Eu já fiz...
Coloquei fogo na cozinha, o andar de baixo vai pegar fogo, a fumaça vai 

subir e eu vou estar aqui.
Mas eu não esqueci o Snoodle, eu o joguei no jardim do vizinho, quem 

sabe agora ele tenha uma vida normal.
Estive pensando na minha vida, desde a infância e vi que ela sempre foi 

assim, nunca mudou. Acho que eu devia ter feito isso antes.
Já posso sentir a fumaça.
Vai ser bem interessante, eu não queria sentir dor e foi só nisso que eu 

pude pensar.



Posso escutar o Snoodle latindo da casa do vizinho, não sei se é por mim. 
Se for, acho que ele se importava sim, só ele também.

Não vou escrever mais nada agora, não vou poder.
Vou colocar isso no meu baú de metal que eu tenho aqui, o diário vai ficar 

seguro.
Acho que meu irmão vai ler isso. Se você for ele, peço desculpas por tudo 

que eu fiz você passar.
Se você for minha ex-esposa, quero que saiba que eu ainda te amo.
Isso vai ficar aqui no baú, com certeza será aberto, vai ser uma das únicas 

coisas a ficar intactas.
Adeus...



Eu estava caminhando no parque em uma tarde qualquer.
Não estava muito frio nem muito quente. O sol já estava se pondo...
Andava pensando na vida, voltando para casa, como sempre.
De vez em quando um vento frio vinha e me gelava até os ossos. Os 

pássaros não estavam cantando como de costume, se estavam cantando eu 
não ouvi.

De repente um rumor acaba com o silêncio da minha caminhada. 
Passou ao meu lado uma menina e seu cachorro. Ela andava um pouco mais 
rápido que eu. Fiquei observando-a por alguns momentos. Ela parecia 
tranquila, parecia não se importar com o vento.

Usava um vestido rosa com uma estampa de flores, ela era loira e seus 
cabelos iam até os ombros, era magra até demais e tinha uma altura mediana, 
não parecia muito velha, devia ter uns 14 anos. Usava uma sapatilha roxa. Sua 
pele era branca como uma folha de papel, mas seus tornozelos estavam 
vermelhos porque ficavam batendo um contra o outro, eu não sei se era algum 
problema ou se ela não sabia andar direito. Não prestei atenção no cachorro, 
ela era singular demais para olhar outra coisa. Eu não pude ver o seu rosto 
naquela hora, mas imaginei várias faces diferentes para ela.

Naquela hora eu senti uma agonia terrível. E foi como se todo o peso do 
mundo caísse em cima de mim. Fiquei olhando para aquela menina, sozinho 
cheguei à conclusão de que ela não devia estar naquele lugar, pode parecer 
estranho, mas ela realmente não devia estar onde estava. Eu senti todos os 
meus demônios se reunindo, eu estava furioso, mas não podia expressar, 
afinal, eu nem sabia quem ela era.

Não conseguia respirar direito, comecei a suar e a tremer também. 
Perguntava-me o que estava acontecendo comigo.

Parei de andar por alguns segundos e logo depois, quando ela já estava 
longe, fui atrás dela como um louco, eu a odiava e nem sabia o seu nome. Eu 
andava rápido, quase que correndo e ela parecia se afastar cada vez mais.

Um vento forte me fez parar, me congelou, mas uma força diabólica me 
fez continuar.

Eu não sei o que iria fazer com ela, mas juro que ia agarrá-la. 
Eu tentava me acalmar, mas não dava certo.
Eu a odiava tanto que a queria comigo, podia me imaginar apertando-a, 

enforcando-a, matando-a.
Não sabia o porquê daquilo, por que eu estava com aquele ódio todo? 

Por que com aquela menina? E por que eu a odiava tanto? Ela não tinha feito 
nada para mim.

Sentia-me possuído por alguma força do além, aquilo não podia ser real.
Estava completamente vidrado naquela menina, eu nem olhava por onde 

andava.
Finalmente saí do transe, parecia ter acordado de um pesadelo.
Tomei um caminho diferente do dela. Eu não tinha muito tempo, na 

verdade, já estava atrasado.
Não notei o quanto estava perto dela, parecia que ela estava muito longe 

mesmo.
Continuei observando-a, agora de longe, até que ela se virou e me 

encarou. Não vi o seu rosto, apenas seus sinistros olhos verdes que me 
hipnotizaram, seu olhar penetrou em minha alma, parecia uma tortura, como se 



ela soubesse o que eu queria fazer com ela. Juro que senti medo naquele 
momento.

Fiquei olhando ela desaparecer no meio do parque.
Sentia-me confuso, estava um tanto perturbado.
Mas novamente eu pude sentir o calor do sol e ouvir alguns pássaros 

cantando.
Foi simplesmente o dia mais sinistro da minha vida. E com certeza 

nunca vou me esquecer daquele ser sinistro que vi no parque.



O Parque

Eram exatamente 22h59min, de uma quarta-feira. O parque não estava 
sendo muito frequentado, era um ou outro que aparecia, quando lá, dentre a 
neblina e as árvores, avistei uma linda moça sentada no banco bem no meio do 
parque. Era jovem, aparentava ter uns 20 anos, cabelo escuro, pele branca, 
olhos verdes, magra.

Aproximei-me e perguntei se podia me sentar junto a ela, então sorriu e 
acenou com a cabeça, perguntei novamente:

-  O que uma linda moça como você faz a essa hora da noite  neste 
parque sozinha?

- Arejar a cabeça, adoro esse ar “romântico” deste parque, mas e você?
- É eu gosto desse horário, sem ninguém, praticamente...
Assim foi indo a conversa, eu passava tanta confiança a ela que ela quis 

me encontrar de novo na noite seguinte.
Na quinta-feira, 23h00min, lá estava ela, linda como sempre. Desta vez 

nossa conversa durou horas que quando vimos já eram 5h11min de sexta-feira. 
Procurei saber tudo sobre ela, a família, os amigos, a casa, enfim, sobre a vida 
dela.

Neste dia, marcamos mais tarde, às 23h45min. Foi o começo do final. 
Conversamos um pouco, quando comecei a torturá-la, ela tentava gritar, mas 
eu não deixava tampando e beijando sua boca, com a faca apontada para ela, 
fiz tudo o que queria e podia, até que, à meia-noite em ponto, a facada final em 
seu estômago acabou com tudo.

Então me levantei e arrastei o corpo até a cova que havia preparado, lá 
a  joguei  com  a  arma  ainda  fincada  nela,  enterrei.  E  agora?  Agora  estou 
contando aqui para o senhor, doutor, porque depois de algum tempo percebi 
que precisava de ajuda, por isso resolvi  procurar um psicólogo, alguém que 
entendesse para tentar me ajudar, se é que tem alguma cura, por favor, doutor, 
me ajude!
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