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“Um sonho dentro de um sonho” 
Edgar Allan Poe 

 
 

Este livro é fruto de um sonho feito a várias 

mãos. Quando apresentei o projeto de reescrita 

criativa a partir dos contos de Poe aos meus alunos, 

a empolgação foi generalizada: não sei qual era 

maior, a minha ou a deles.  

Durante as aulas, lemos três contos e, para 

cada um deles, havia uma proposta de reescrita. O 

primeiro conto lido foi “A Carta Roubada”, o desafio 

era escrever uma narrativa, levando em 

consideração os interlocutores da carta, o seu 

conteúdo e o que poderia acontecer se o teor da 

carta viesse a público. “O Gato Preto” foi o segundo 

conto e, dessa vez, os alunos deveriam reescrever o 

conto na perspectiva de um personagem. Já o 

terceiro conto foi  “O Barril de Amontillado”, que 

deveria ser reescrito na atualidade. Para 

encerramento, os alunos foram convidados  a 

escrever uma narrativa fantástica autônoma que 

apresentasse hesitação entre o real e o imaginário. 

Os alunos tiveram total liberdade para 

escolher um conto ou mais para a reescrita 

criativa.  Essa liberdade se estendeu para o 

desenvolvimento de cada história: apenas fiz a 

revisão gramatical, o conteúdo é de autoria dos 

alunos.  Aproveito para externalizar o meu orgulho 

em relação a esse livro, pois é resultado da 

criatividade e dedicação de cada um deles.  

No mais, esperamos que nossos leitores se 

divirtam, assim como nos divertimos! 

Patrícia 
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1. O FILHO DO MÉDICO  
 

 

 Quem enviou essa misteriosa carta?  

 Fui eu, um pobre cidadão, que mal tem o que 

comer, minha casa está caindo aos pedaços e estou 

desempregado. Tenho 17 anos, prestes a fazer 18. 

Meus pais morreram, ou melhor, meu pai morreu 

quando eu tinha 15 anos. Todos acreditam que 

minha mãe morreu, mas ela está vivíssima, e é uma 

pessoa muito importante: é a Rainha. Sim, a mulher 

do rei.       

 Você deve estar se perguntando: então por 

que você é um pobre cidadão sendo que você é o 

filho da rainha e do rei? É aí que  você se engana, eu 

sou filho bastardo, ou seja, minha mãe me teve com 

outro homem, fora do casamento. Eu sou fruto de 

uma traição.  

 Quando minha mãe descobriu que estava 

gravida de mim ficou desesperada, porque se 

alguém descobrisse, seria o fim da vida de minha 

mãe. O rei ficaria tão furioso que seria capaz de 

torturar minha mãe até a morte e me matar também, 

se fosse o caso. Ninguém poderia descobrir que eu 

existo e também com a vergonha, minha mãe seria 

condenada pelo povo. Já imaginou a rainha ter um 

filho fora do casamento? com certeza a sociedade 

não iria perdoá-la. Seria um caos e mancharia a 

imagem da família real. 

 Eu mantinha contato com ela por meio de 

cartas, já que eu morava distante, para ninguém 
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descobrir quem eu era. Todo mês, eu mandava uma 

carta para ela falando como andava minha vida, mas 

eu nunca a chamei de mãe pelas cartas, porque se 

alguém descobrisse... 

 Minha mãe nunca as respondia, mas eu sei 

que ela sempre as lia. 

 Quando eu nasci, minha mãe inventou mil 

desculpas para fugir do castelo e ter seu bebê na 

casa de uma amiga.   

 Mas como ela escondia a barriga? Ela 

colocava muitas roupas largas para disfarçar e 

também inventou uma história que estava com 

catapora, ninguém podia vê-la, nem mesmo o rei. 

 O médico que cuidava dela e de todo o resto 

da família real era o meu pai, então ele encobriu 

todas essas mentiras. 

 Quem me criou foi a amiga de minha mãe 

junto com meu pai, mas os dois faleceram muito 

rápido, então tive que me virar sozinho desde muito 

cedo. 

 Ninguém do palácio suspeitava de nada, já 

que minha mãe era muito cuidadosa. 

 Minha mãe amava o meu pai, mas ela não 

podia largar tudo e viver com um homem qualquer, 

até porque o rei conseguiria encontrá-la até no fim 

do mundo. 

 Por um lado, eu entendo a minha mãe, mas 

por outro, acho que ela me trocou por uma vida de 
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tranquilidade e riqueza, já que outras mães fazem 

de tudo pelos filhos. 

 Eu nem sequer vi minha mãe pessoalmente, 

só a vi por retratos.  

 Mas, sabe? Eu cansei de ser tratado assim e 

enviei uma carta desabafando tudo o que eu sentia 

para minha mãe. Pela primeira vez na vida, a chamei 

de mãe e espero ansiosamente por uma resposta 

dela, já que só queria ser chamado de filho por 

minha própria mãe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice Vitória Coelho da Silva, 13 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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2. O DESFECHO 
 

 

Depois de o detetive Dupin reaver a carta que 

estava nas mãos do ministro D., a entregou ao 

comissário de polícia para que voltasse para a sua 

verdadeira dona, a rainha.   

Achávamos que estava tudo resolvido. Até 

que, em um ato de desespero, o ministro D. revelou 

ao público o conteúdo da carta. De início ninguém 

acreditou, mas o rei suspeitou e mandou vasculhar 

todo  o quarto da rainha em busca da tal carta. E 

acharam... E foi aí que a pior parte começou. 

— "A rainha possuía um amante e estava 

traindo o rei" — 

Noticiaram todos os jornais da França. Dupin 

foi o que mais ficou surpreso,  pelo que parecia, ele 

possuía uma simpatia pela corte, e não tinha lido a 

carta em respeito à rainha. Ele fechou o jornal 

descrente com o que lera e eu  só ouvia suas 

reclamações com aquele cachimbo. 

—Eu não consigo acreditar — puf, puf, — a 

rainha, não possui um mínimo de honra — puf, puf, — 

O rei foi um incompetente para não ter percebido —

puf, puf, puf. 

Eu só continuei escrevendo no nosso 

escritório. Até que Dupin decidiu sair e ainda 

parecia bem enraivecido. Por fim, eu lhe disse: 
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—Você está muito estressado, não? — E ele me 

respondeu. 

—Não mais — puf, puf, — Já estou mais calmo — 

puf, puf, — afinal, isso é problema da corte e não meu 

— puf, puf, puf, — Eu vou retirar nosso dinheiro, 

vamos investir em nosso equipamentos, preciso de 

um novo cachimbo — puf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davi Gustavo Loiola, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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3. COROA DE ESPINHOS 
 
 
— Inacreditável! Mas... Tem uma coisa que não 

consigo tirar da mente. O que tinha nesse 
documento e quem o escreveu? 

— O comissário nos disse que: “a revelação do 
documento a uma terceira pessoa, cujo nome 
permanecerá em sigilo, poria em risco a honra de 
uma personagem da mais alta posição, e esse fato 
confere ao possuidor de tal documento uma 
ascendência sobre essa ilustre personagem, cuja 
honra e paz estão em risco”. 

— Sim... 

— A personagem da mais alta posição é a 
rainha. Em relação à terceira pessoa... Só poderia ser 
o rei. Só ele tem livre acesso às salas reais. 

— O que teria de tão sério para a rainha 
esconder do rei? 

— O segredo dos segredos. Sempre foi do 
conhecimento dos grandes reis que existe algo que, 
se concretizado, destruiria tudo: a traição. Os 
antigos reis, entretanto, eram débeis ou 
compassivos e comprometeram a si mesmos e a 
todos que os sucederam com mentiras e traições. 

— A rainha cometeu tal coisa? 

— Sim e não. 

— Como assim? O que tinha nessa carta afinal? 

— Foi uma carta escrita pela rainha para seu 
filho mais velho, o duque. Carta essa que foi 
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roubada naquele dia e continha a explicação de 
como a rainha se sentia em relação à agitação no 
país de seu filho naquela época. Os comentários 
eram sobre o comportamento do rei, como uma 
espécie de crítica a ele. No entanto, pode ser que a 
própria rainha não tenha ficado feliz com o 
comportamento do filho, ou dos dois. 
Independentemente de como você vê essa situação, 
fica claro que há muito interesse em saber o que a 
rainha tinha a dizer sobre os “negócios” escondidos 
do rei. 

— “Negócios escondidos”? O que é esse 
segredo? 

— Você deve saber que há alguns anos 
surgiram diversos boatos que acusavam a rainha de 
ter utilizado magia negra.  

— Sim, de fato. Mas isso foi esquecido logo 
depois que não foram encontrados quaisquer 
indícios sobre isso. 

— Na verdade, foi simplesmente esquecido! Na 
carta a rainha admite ao duque que teve que fazer... 
E momentos depois todos já haviam esquecido 
sobre os boatos. 

— Então a rainha... É uma feiticeira? 

— Não exatamente. Ao assumir o cargo, ela 
recebeu um poder de família, uma herança da 
monarquia. Contudo, o objeto que lhe concede 
esse poder é a coroa. Ela foi passada a cada rainha 
que governou esse reino. 

— Esse tal poder é ilimitado? Até onde ela pode 
ir com ele!? 
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— A coroa dá à rainha um poder quase 
absoluto. Porém, há um feitiço que a protege. Ela só 
pode ser usada por uma pessoa pura e que só use o 
poder em prol do reino. Aliás, uma pessoa não 
digna não poderia sequer saber da existência de tal 
poder. 

— Como isso envolve o rei afinal? Nunca 
poderia imaginar que a rainha detinha tamanho 
poder! Agora faz sentido o reino viver tão 
pacificamente por todos esses anos. 

— O rei a traiu. Ele sabe da coroa e manipulou 
a rainha para que ela o ajudasse na questão política 
e nas apostas. Embora ele não tenha o poder, tem 
conhecimento e pode usar isso a seu favor. Logo em 
seguida, as coisas começaram a sair do controle e a 
rainha apagou a memória de todos. 

— Então o rei é indigno, acredito. 

— Justamente. 

— Ele não deveria ser deposto? 

— Ele vai, mas não pelo povo. O feitiço nele 
lançado vai matá-lo sem que ninguém saiba o real 
motivo. O rei morrerá de “causas naturais”. 

— Mas e o duque? Ele também esqueceu? 

— Sim, todos com exceção da rainha. Ela 
escreveu mais uma carta, além dessa, para o duque 
e revelou toda a verdade. 

— Se essa carta viesse à tona... 

— O próprio legado mágico que contém na 
coroa mataria a todos. Agora que somente nós, o 
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duque e a rainha sabemos, o segredo está seguro, 
não é? 

— Com toda certeza. 

— Chegou algum outro caso essa semana? 

— Um assassinato na rua do Brooklyn. 

— Depois desse caso, um assassinato vai ser 
moleza para nós dois. Vamos, pegue suas coisas!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lara Rodrigues Barros, 16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 



19 
 

4. A TRAIÇÃO DA RAINHA 
 
 
Bom, sei que muitos de vocês devem estar 

pensando “mas por que ele roubou a carta? O que 
havia de tão importante nela?”. Então resolvi pôr um 
fim nesse mistério e contar o que havia de tão 
importante naquele papel. 

Um certo dia, vi a nossa tão aclamada rainha 
agindo de forma muito estranha após receber uma 
carta, cujo remetente e seu conteúdo eram de 
extremo sigilo. A tal carta permaneceu guardada 
nos aposentos da rainha, um lugar que costumava 
estar sempre cheio de criados e serviçais, mas 
agora quase não era visitado, pois a carta era 
mantida a sete chaves. Algo curioso era o fato de 
que a rainha lia e refletia sobre a carta todos os dias. 

Boatos sobre a carta logo se espalharam pelos 
arredores do castelo. Um criado havia dito a seus 
companheiros que teria escutado pequenos 
murmúrios e suspiros da rainha ao ler a tão famosa 
carta. A partir desse dia, me pus empenhado em 
descobrir o que de tão valioso havia na carta, nem 
que para isso eu precisasse roubar a carta e levá-la a 
meus aposentos. 

Então assim o fiz, furtei a carta e levei-a comigo. 
Na hora fiquei meio surpreso, pois a rainha nem 
sequer tentou me impedir ou alardeou sobre a carta. 
O castelo vivia em um constante silêncio. 

Certo tempo depois, o melhor detetive da 
cidade havia sido acionado, o famoso C. Auguste 
Dupin ou, como era conhecido, detetive Dupin. Ele, 
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por sua vez, começou a investigar-me de forma bem 
lenta e nada convincente. 

Após uma longa investigação e uma boa 
recompensa oferecida, resolvi devolver a carta a seu 
devido destinatário. Mantendo-me sempre em 
descrição, não sofri nenhuma consequência sequer 
pelo roubo, já que não podiam nem ao menos citar 
sua existência. 

Mas afinal, o que havia de tão valioso nessa 
carta? E quem a havia enviado? Simples, eu mesmo! 
Seu conteúdo era nada mais nada menos que um 
grande segredo sobre a nossa amada rainha. A carta 
contava, com amplos detalhes, sobre a traição 
cometida pela rainha, que havia se envolvido com 
um de seus colegas e, para a sua infelicidade, o 
ministro quem vos fala presenciou esse mesmo 
momento.  

A essa altura, temos mais uma dúvida sobre o 
mistério da carta: ”o que aconteceria se essa carta 
viesse a público?” Isso eu não tenho como afirmar, 
mas creio eu que seria feito um grande alvoroço em 
todo o reino. A rainha seria fortemente julgada, 
podendo até ser deposta, perdendo assim sua coroa 
e todos os seus benefícios. Além do mais, ela 
perderia o marido, tendo em vista que o rei jamais 
aceitaria tamanha deslealdade vinda de sua própria 
esposa, ou melhor, ex-esposa, já que a essa altura ela 
estaria bem longe daqui, tendo como bem mais 
precioso apenas a sua própria vida ou o que restou 
dela. 

 
Laura Valentina Felipe da Silva, 14 anos 

9º ano do Ensino Fundamental 
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5. O PROBLEMA DE IRENE 

 
 
Era uma noite de ventos em Paris, eu e meu 

amigo Dupin estávamos reunidos em sua 
biblioteca, quando recebemos a visita de um 
comissário de polícia, que nos pediu ajuda no 
caso de uma carta roubada, cujo ladrão era um 
ministro de grande influência. Como os esforços 
da polícia foram em vão, meu amigo ousou ir 
atrás do ministro por conta própria. 

    Chegando à casa do ministro, Dupin 
começa a distraí-lo com uma conversa, 
enquanto procura por algum sinal da carta. Ele 
se atenta a um porta-cartões posto em cima da 
lareira e, depois de uma análise, descobre que 
a carta estava lá. Para não levantar suspeitas, 
Dupin decide se retirar e recuperar a carta 
apenas no dia seguinte, assim, ele deixa seu 
cachimbo para ter um motivo para voltar lá. 

    Dupin volta à casa do ministro e começa 
a conversar sobre cachimbos, até que surgem 
sons de gritos e disparos de armas vindos da 
rua. O ministro correu até uma sacada para ver 
o que estava acontecendo, dando a 
oportunidade para Dupin recuperar a carta, 
porém, antes que pudesse fazê-lo, ele volta para 
a sala e o flagra. O ministro corre na direção de 
Dupin para impedi-lo, agarrando-o pela perna e 
tomando a carta à força. Em um ato de 
desespero, com medo de que Dupin voltasse a 
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tentar roubar a carta, o Ministro decide divulgar 
a carta na imprensa. 

     Não demorou muito para a notícia se 
tornar um escândalo nacional: "A rainha traiu o 
rei com um estrangeiro inglês". Toda a França 
estava em choque com os boatos sobre a rainha 
e sua imagem já caíra aos pedaços. Como 
resultado disso, ela foi deposta e forçada a 
abandonar a vida que havia construído sob o 
conforto da realeza. 

     Passados alguns dias, eu e meu amigo 
estávamos reunidos, como de costume, 
discutindo sobre o acontecido com a rainha 
quando escuto a porta batendo. Ao abrir, vi uma 
mulher com um capuz e uma máscara cobrindo 
seu rosto. 

— Com licença, é aqui onde posso 
encontrar Auguste Dupin? — Disse a mulher, 
com uma voz rouca. 

— Estou aqui — disse meu amigo. 

— Oh Dupin, por favor, me ajude! Estou 
desesperada! 

Nesse momento, enquanto corria em 
direção ao meu amigo, a mulher revelou seu 
rosto, e eu não poderia ter ficado mais surpreso, 
a ex-rainha em pessoa estava em nossa 
biblioteca. Dupin foi à cozinha e trouxe um chá 
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para nossa visita, enquanto eu levara uma 
poltrona para que ela pudesse se sentar. 

— O que te traz aqui, Irene? — Disse Dupin, 
beijando sua mão.  

— Bem… eu estou no fundo do poço.  Não 
tenho comida nem lugar para ficar, a Inglaterra 
inteira me odeia e… pensei que aqui seria o 
único refúgio que poderia encontrar. 

— Então você… 

— Por favor Dupin, me deixe ficar aqui! 

— Você não pode fazer isso! — Exclamei. 

— Eu tenho que pensar — disse Dupin, 
acendendo seu cachimbo. — Mas você pode 
passar a noite. 

— Oh, muito obrigada! — Exclamou Irene, 
abraçando meu amigo. 

Apesar de Irene parecer sincera, algo no 
fundo do meu coração me impedia de confiar 
nela, me impedia de aceitá-la. 

No dia seguinte, fui à biblioteca 
novamente, com a intenção de evitar que Dupin 
cometesse a loucura de deixá-la ficar, mas 
quando entrei me deparei com uma cena que 
não queria ter visto: Dupin e Irene estavam se 
beijando. Eu fiquei confuso, e admito, um pouco 
enciumado. 
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Liz Cristina Ferreira, 15 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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6. CONTEÚDO SUSPEITO 

Era uma noite como qualquer outra. A rainha 
estava trocando de roupa para dormir e, quando 
terminasse de se trocar, iria ler a carta que havia 
recebido. Nesse meio tempo, percebeu que alguém 
havia entrado no quarto e levado a carta, mas ela 
não viu quem era.  

 Então, ela chamou o comissário de polícia 
para investigar o caso. Ele revistou o palácio inteiro 
atrás da carta. Mas não a encontrou. Revistou de 
novo e nada. 

O detetive Dupin perguntou para o comissário 
G. se ele tinha uma descrição da carta. E o 
comissário leu para o detetive as características da 
carta. 

Em seguida, Luís (assistente do detetive Dupin) 
perguntou para G. se ele tinha algum suspeito em 
vista. G. respondeu que sim, o suspeito era o 
ministro. 

Então, Luís perguntou para G. de quanto era a 
recompensa se alguém conseguisse pegar o 
culpado.  

G. disse que a recompensa era uma 
quantidade grande e bem generosa, pois a  cada dia 
que passa, essa carta tem mais importância nas 
mãos da pessoa errada. 

Depois do comissário compartilhar as 
informações com Luís, Dupin contou para os dois 
como eles iriam recuperar a carta: 
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— Eu entro no edifício ministerial. Quando o 
ministro sair, eu começo a executar o plano. 
Primeiro: eu vasculho o ambiente e procuro a carta. 
Segundo: quando eu a encontrar, vou embora. 
Terceiro: no dia seguinte, eu tento colocar um fac-
símile sobre a mesa, enquanto isso, G. estaria 
atirando em algum lugar para distrair o ministro. E 
assim foi executado o plano. 

Finalmente, a rainha havia recebido a carta! Ela 
perguntou para Dupin, Luís e G. se eles gostariam 
de saber o que havia escrito na carta e é claro que 
eles gostariam de saber. A rainha abriu a carta e 
encontrou um pedido de ajuda que na verdade...Era 
para o detetive Dupin?! 

Era um pedido de ajuda de um detetive dos 
Estados Unidos, para investigar um assassinato que 
havia ocorrido na Rua Morgue. Ele está suspeitando 
que o orangotango de um assassinato passado está 
a solta pelas ruas assassinando diversas pessoas. 

Assim, Dupin parte para mais uma 
investigação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marcela Monteiro Vasconcelos, 12 anos 
7º ano do Ensino Fundamental 
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7. PALAVRAS PERDIDAS 

Dois policiais e um detetive investigavam 
como a carta da rainha havia sido roubada. O 
detetive procurava mais sinais do bandido no local 
do roubo. Os policiais juntavam as pistas no 
escritório... Quando de repente o detetive entra no 
escritório com o ladrão e a carta, e pede para seus 
colegas avisarem a rainha que a carta tinha sido 
achada e que estava segura. 

 O detetive e os policiais foram devolver a 
carta para a rainha e resolveram levar o criminoso 
para a rainha saber quem que tinha roubado a carta. 
Quando chegaram aos aposentos da rainha, o 
detetive mostrou para seus colegas policiais que 
faltavam algumas telhas no teto e que, por isso, ele 
deduziu que o bandido havia tirado as telhas para 
entrar no quarto, pegar a carta e ir embora sem que 
ninguém percebesse. 

Depois de tudo, o ladrão confessou o crime e 
a rainha relevou o conteúdo da carta. Era a sua 
primeira carta de amor e o primeiro anel que o seu 
amado esposo lhe tinha dado estava junto. A rainha 
continuou dizendo que o anel era tão lindo que 
qualquer um iria querer ficar com ele e isso traria 
uma grande confusão para o país. 

Quando a rainha terminou de contar sobre as 
histórias de seu marido, os policiais perguntaram ao 
detetive como que ele conseguiu descobrir a 
identidade do ladrão. Então o detetive falou que 
enquanto investigava, ouviu, em um beco, o ladrão 
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falando sozinho sobre a carta da rainha que havia 
sido roubada. E o resto da história vocês já sabem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Miguel de Freitas Carvalho Vicente,12 anos 
7º ano do Ensino Fundamental 
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8. O BASTARDO 

 

 Em um dia calmo e borrascoso, em Paris, 

um homem fumava um cachimbo na companhia 

de seu amigo C. Auguste Dupin, em sua 

biblioteca.  Os dois amigos estavam discutindo 

sobre casos que eles resolveram, pois eram uma 

dupla de detetives e, por uma enorme 

coincidência, a porta do apartamento abriu-se e 

adentrou no ambiente um velho conhecido dos 

amigos, o Monsieur G, o comissário da polícia 

de Paris. Eles deram boas-vindas ao homem, 

que se sentou e falou que precisava da opinião 

de Dupin sobre um assunto de extrema 

importância e que poderia causar certas 

complicações. 

 — Se é um assunto de tanta importância, é 

melhor que examinemos no escuro — observou 

Dupin. 

  — Essa é outra de suas ideias loucas e 

esquisitas — falou o comissário. 

 Os dois ficaram um tempo conversando 

até que o G. foi direto ao assunto: 

  —- Vim até aqui para te contar sobre um 

caso que aconteceu com a rainha há pouco 

tempo. Sendo mais objetivo, a rainha recebeu 

uma carta de seu filho único, carta essa que 
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ninguém sabe o conteúdo e que ela guardou 

numa gaveta, em seus aposentos. 

 — Fale mais sobre isso — incentivou Dupin. 

 — Essa carta recebida pela rainha foi 

roubada e o ladrão é o ministro D. Após o 

roubo, ele voltou a trabalhar normalmente, nós 

e a polícia estamos investigando o caso e 

procurando incansavelmente a carta roubada, 

que por nossas conclusões, está guardada no 

palacete do ministro, onde já fizemos várias 

buscas detalhadamente, mas sem resultado. 

Retrucou G. 

  — Mais quanta importância tem esse 

documento e qual a urgência da rainha em 

recuperá-lo? — Perguntou Dupin, curioso. 

 — Como já disse, não sabemos o conteúdo 

da carta, mas sabemos que esse documento 

tem que ser recuperado urgentemente, pois se 

revelada ao público, poderia prejudicar o 

casamento da rainha e colocaria em risco a sua 

vida — respondeu o comissário. 

 Depois de uma grande discussão sobre o 

assunto, Dupin pede para que o comissário G. 

refizesse as buscas pelo palacete à procura do 

documento. 

 Um mês após o encontro, G. fez uma nova 

visita a Dupin e seu amigo, e logo se sentou. 
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  — E a respeito da carta, G., acredito que já 

tenha desistido de vencer o ministro — falou 

Dupin. 

 — Com certeza, meu caro! Exclamou G. – 

Esse ministro é muito astuto para mim. 

 — Tem alguma recompensa para quem 

devolver a carta? —  Perguntou Dupin. 

 — A recompensa era bem grande por sinal, 

mas não quero falar números exatos. Contudo, 

não me importaria em dividi-la com quem me 

ajudasse a achá-la. Respondeu o comissário. 

 — Então, você pode assinar esse cheque, 

pois estou com a carta — falou Dupin, tirando um 

cheque de seu bolso. 

 O comissário ficou em choque e 

paralisado quando ouviu as palavras de Dupin 

e, com as mãos trêmulas, assinou o cheque e 

entregou de volta a Dupin, que sacou a carta de 

seu bolso e entregou nas mãos do comissário. 

Este, por sua vez, examinou o documento e saiu 

correndo do apartamento. 

 Após esse breve acontecimento, o amigo 

de Dupin perguntou-lhe como ele havia 

conseguido a carta e recebeu a seguinte 

resposta: 

 — Foi fácil, cheguei ao local, com o devido 

cuidado e com uns óculos verdes, dirigi-me ao 
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edifício ministerial — Falou Dupin. — Chegando 

lá, comecei a conversar com o ministro D. sobre 

assuntos de seu interesse quando ouvimos tiros 

vindos da rua. Poucos instantes depois, 

começamos a ouvir terríveis gritos da multidão 

horrorizada com os tiros e me aproveitei dessa 

situação para procurar a carta. Rapidamente, na 

sala do ministro, encontrei a carta e, com uma 

agilidade enorme, troquei-a por uma cópia que 

eu tinha providenciado.  

 Depois de toda a explicação, Dupin sabia 

que seu amigo ficaria curioso para saber o que 

havia de tão importante no documento e 

mostrou-lhe a carta. Era uma ameaça! Foi escrita 

com letras trêmulas pelo filho da rainha, que 

queria todos os patrimônios e heranças da mãe. 

Ele escreveu que se não fosse atendido, o único 

segredo de sua mãe seria revelado em poucos 

dias.  

Esse segredo que a rainha guardava há 

muitos anos eram as suas traições: a rainha traiu 

seu marido inúmeras vezes com um parente 

distante da família real. 

 

 

Nicolas de Araújo Ribeiro, 15 anos 
9º ano do Ensino Fundamental  



33 
 

9. O AMANTE 

 

  

Em Paris, ao anoitecer com fortes 

ventanias, em um outono de 18… 

aproveitávamos eu e meu amigo Dupin de uma 

cachimbada, em uma pequena biblioteca, para 

espairecermos um pouco a mente. E de lá 

prosseguimos ao meu escritório. 

  Durante uma hora, pelo menos, 

estávamos em silêncio. Observávamos 

atentamente as volutas de fumaça que tomavam 

conta do ambiente.  Eu refletia sobre nossa 

conversa há alguns instantes, me refiro ao caso 

da rua Morgue e ao misterioso assassinato de 

Marie Roget e, por uma grande coincidência, 

um velho conhecido meu, o comissário de 

polícia parisiense, monsieur G., entra em meu 

escritório. Ele foi recebido de forma acalorada, 

pois havia anos que não o víamos. Ele logo disse 

que tinha vindo para nos consultar, melhor 

dizendo, pedir a opinião de Dupin a respeito de 

um assunto confidencial que poderia causar 

várias complicações. 

 Dupin ofereceu um cachimbo ao visitante 

e colocou próximo a ele uma confortável 

cadeira. 



34 
 

— Qual a dificuldade que lhe acomete 

então? - perguntei - Nada relacionado a 

assassinatos, certo?  

 — Oh, não, nada desta natureza. O fato é 

muito simples na verdade, não tenho dúvidas de 

que nós mesmos poderíamos resolver essa 

questão. Porém, julguei que Dupin gostaria de 

ouvir sobre os pormenores e o porquê de se 

tratar de um caso complicado de ser resolvido. 

 — Simples e complicado - disse Dupin. 

 — Bem… sim e ao mesmo tempo não... 

Acontece que recentemente ficamos 

atrapalhados, pois se trata de algo tão simples, 

mas que nos confunde profundamente. 

 — Talvez seja a própria simplicidade do 

caso que o torna tão complicado. - Eu disse. 

 — Que bobagem! - retrucou o Comissário. 

 — Bem, afinal, nos conte sobre o que se 

trata o caso. - disse Dupin 

— Antes de lhes contar sobre esse caso, 

devo informar-vos que se trata de um assunto 

confidencial. Por isso os nomes dos envolvidos 

permaneceram em total sigilo - alertou o 

Comissário.  

 — Então, trata-se de um documento 

sigiloso, sendo mais específico, uma carta, de 

potencial nocivo a uma pessoa do alto escalão 
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da sociedade. Que acabou por cair em "mãos 

erradas”. 

 — Quem seria essa pessoa da alta 

sociedade? - perguntou Dupin. 

 — Já lhe disse que não posso revelar esta 

informação. - O comissário respondeu. 

 — E qual o conteúdo dessa carta? - 

Perguntei. 

— Ninguém além da rainha sabe.  

 — Prossiga - pediu Dupin. 

           — É de conhecimento que a carta está com 

o Ministro D. e também se sabe que ele utilizou 

a carta por pelo menos 18 meses para 

chantagear a pessoa a qual pertencia a carta. Ao 

longo de todo esse tempo,  acontecia uma 

investigação realizada sob minha supervisão . 

Até mesmo uma recompensa de 50 mil francos 

foi oferecida para aquele que encontrasse a 

carta - afirmou o Comissário. 

 — Há mais alguma testemunha além da 

vítima? – curioso, Dupin o questionou. 

 — Sim, uma terceira pessoa esteve junto a 

vítima durante o furto. - disse o comissário. 

 — Furto? - perguntei-lhe  

 — Ah! É mesmo! Não lhes contei essa 

parte? - confuso perguntou o comissário –. 
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Desculpem-me, mas prosseguindo... no mesmo 

dia, no qual a vítima recebera a carta, estavam 

ela e mais uma terceira pessoa em seus 

aposentos, até que então o ministro D. chegou 

ao local. Após um tempo, a vítima percebeu que 

a carta recebida havia sumido misteriosamente 

e então, por longos 18 meses, ela foi 

chantageada pelo meliante - contou o 

Comissário. 

— Obrigado pelas informações, mas você 

já vasculhou pelo palacete do ministro? Talvez a 

encontre lá - Dupin opinou. 

— Mas é claro que já, cada milímetro 

daquele palacete foi inspecionado e, mesmo 

assim, a carta não foi encontrada - retrucou o 

comissário. 

— Procurou por “gavetas secretas”? - 

Perguntei-lhe. 

— Obviamente - respondeu o comissário. 

— Verificou os espelhos, sabe… para saber 

se não havia nenhum local para esconder a carta 

atrás deles? 

— Também - disse o comissário enquanto 

gargalhava. - Ha, ha, Vocês acham que eu sou 

um novato em investigações? Eu tenho vários 

anos de experiência.  
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— Não, caro amigo, eu lhe considero um 

tolo - Dupin afirma. 

— O que? Por quê? 

— Simples, você pensa que o investigado 

irá pensar do mesmo modo que você, não leva 

em conta que ele pode ser mais ou menos 

inteligente que você. – Dupin explicou seu 

argumento.  

— Isso é um ultraje! - exclamou o 

Comissário frustrado. 

— Tanto é que você levou 18 meses para 

chegar à conclusão de que a carta estava ao 

alcance do ministro e não escondida em algum 

lugar - disse Dupin. –  E então? Se eu 

encontrasse a carta, eu receberia a 

recompensa? - Indagou Dupin entediado.  

— Sim. - disse o Comissário, embaraçado - 

Eu realmente daria 50 mil francos, a quem quer 

que me ajudasse nesse caso. 

— Sendo assim... -  Dupin abriu uma 

pequena gaveta e retirou um talão de cheques, 

junto de uma carta semelhante a que tinha sido 

roubada. - Você pode preencher em meu nome 

um cheque dessa mesma quantia. 

Atônito, o comissário disse: “irei pensar 

em seu caso”. Tomou da mão de Dupin um dos 

cheques e a carta e saiu do escritório. 
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— E então somos só nós agora - me disse 

Dupin. 

                      5 semanas antes. 

— Após certo tempo, finalmente consegui 

a confiança do Ministro - afirmou Dupin. 

— E então, já sabe onde está a carta? - 

Perguntei-lhe 

— Sim. - Dupin confirma 

— E onde ela está? 

—  Junto ao próprio Ministro, quase todo o 

tempo. Exatamente no bolso de seu terno - 

disse Dupin  

—  E o que você pretende fazer? - 

Perguntei para ele. 

– Amanhã mesmo já estarei com ela em 

minhas mãos. 

                  4 semanas antes. 

—  Então, pelo visto a carta não estava 

junto ao ministro o tempo todo… 

—  Eu tive a "sorte" de que ele a esqueceu 

em um de seus ternos; justamente no dia em 

que eu iria vasculhar o local. - Dupin me contou 

entusiasmado. 
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_ Então o que será que tem na carta? Deve 

ser algo extremamente importante, já que ele a 

escondeu por 18 meses. 

— Eu não sei e nem mesmo quero saber. 

Eu irei pessoalmente contar a Monsieur o meu 

feito - disse Dupin enquanto se retirava do 

escritório. 

— Ah! Outra coisa: eu deixarei a tão 

preciosa carta contigo, lhe peço que não a abra 

- Em um tom sério, o qual jamais vi, Dupin saiu 

do escritório.  

Eu não pude conter minha curiosidade, e 

então eu a abri, e entendi o porquê de esta carta 

ser tão "valiosa".  

O destinatário dela, originalmente, era 

ninguém mais, ninguém menos do que a rainha 

Maria Antonieta, mas… não havia assinatura do 

remetente. Era uma "ameaça" à rainha,  pois a 

alma frustrada que a escreveu havia mantido um 

caso amoroso com ela e descobriu que ele não 

era o único. Por isso, o amante escreveu a "tão 

proibida" carta com ofensas e com a ameaça de 

espalhar pelo reino que a rainha era uma 

traidora, que já havia, e continuava, se deitando 

com outros homens mesmo casada. Além de 

que planejava se casar com o irmão do rei 

quando ele morresse. 
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Eu não pude crer no que eu havia 

descoberto, então esperei até que Dupin e o 

Comissário G. voltassem. Uma hora se passou e  

eu mostrei-lhes o conteúdo da carta. 

— Isso é terrível. Esses fatos não devem de 

forma alguma chegar a público, devemos 

destruir a carta. Isso pode colapsar o governo e 

manchar a reputação da coroa! - Exclamou 

Dupin. 

Então demos um fim a carta. A 

queimamos com um charuto, o qual o 

Comissário fumava, e ali prometemos que essas 

informações ficariam somente entre nós três. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pablo Henrique dos Santos Mota, 14 anos 

8º ano do Ensino Fundamental 
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10. INJUSTIÇA 
 
 
 
Querida Sra. Thelma, 

 

 

Lembra-se de mim? Bom, como iria se 
lembrar se você não sabe quem sou eu, quer 
dizer... Sabe, mas não sabe ao mesmo tempo. 

 Você deve sentir muita saudade de seu 
falecido marido e eu não queria dar essa notícia 
por uma carta... mas ele ainda está vivo. Você deve 
estar se perguntando: “Mas como assim? Eu o 
cremei!” 

 Porém, está muito enganada! Aquele corpo 
era do esposo de um humilde senhor que morava 
em uma pequena cabana na Inglaterra. Voltando 
ao ponto: seu marido está vivo e está se passando 
por outra pessoa. Você deve estar imaginando o 
motivo de ele nunca ter procurado por você... Aí 
que vem o pior: seu marido está foragido da 
polícia, pois fez más amizades. 

 Um dos amigos de seu marido matou o 
prefeito de Triwe e a culpa recaiu sobre ele e, por 
isso, nunca a procurou. Por causa disso, peço-lhe 
que guarde essa carta em uma gaveta trancada, 
pois se o conteúdo da carta vier à tona, seu marido 
estará condenado à morte. 
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 Uma última coisa que eu esqueci de falar: 
ainda te amo. Sei que não se casaria novamente se 
tivesse alguma dúvida da minha morte. 

 

Beijos, 

                       Do seu amado, Sr. George. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto de Jesus Barbosa, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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11. O PODER NAS MÃOS ERRADAS 
 
 
Encontrava-se urgente a alta necessidade de 

recuperar o documento real de importante 

personagem no cenário político francês, mas por 

que o assombroso suspense, afinal? Entende-se que 

o poder desse documento – uma carta 

especificamente – é maioral e mais: imoral, se usado 

por mãos erradas – especialmente as do Ministro D. 

– cujas pretensões sejam benefícios próprios ou 

para causar caos político em todo o país. 

O entendimento por trás da ideia de 

reorganizar o poder pode soar absurdo, mas 

levando em consideração os últimos períodos 

revolucionários e cheios de ideias, ora terríveis, ora 

inovadoras ao primeiro olhar, é algo minimamente 

plausível, mesmo após ser resumido em “um plano 

de emergência de causa nobre, ainda que banhado 

em ações falíveis” de meu velho companheiro G. 

A carta seria usada como medida de 

emergência em caso de queda do atual governo, 

embaralhando todo o poder político deste e 

conferindo cargos de excelência altíssima ao 

possuidor – posso não ter total certeza, mas creio 

que os cargos de presidente e primeiro-ministro 

estariam envolvidos nessa trama, nisso o 

documento foi raso, vago e incompleto, o que já 

levanta dúvidas, até mesmo do mais tolo e simples 
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cidadão, quanto à veracidade do plano detalhado 

pela carta –. 

Por conta da assinatura do anterior possuidor 

ter sido removida, via falsificação legitimamente 

imperceptível, bastava ao Ministro D. assinar o 

documento, inventar soluções populistas de pouco 

valor durante as novas eleições e, daí em diante, as 

chances de que ele não se tornasse presidente ou 

primeiro-ministro seriam mínimas. Considerando 

sua agressividade e sede de poder, conhecidas por 

todos, por Dupin e companhia, o uso do 

mencionado poder não poderia terminar 

felizmente: daí a urgência da importante 

personagem de recuperar a carta roubada. Hoje, 

divulgo o conteúdo da carta que jamais virá a ser 

promulgada: 

“Dado o determinado documento, a Carta de 

Tours-Paris, após propriamente assinada pelo seu 

detentor, deverá, segundo as demandas ditadas 

pelo artigo VII, Lei nº 8076, cláusula III, conferir a ele, 

após as eleições convocadas e a conferência da 

assinatura, um cargo de alta esfera no Parlamento. 

Portanto, que o detentor participe de forma ativa, 

por meio de campanhas eleitorais, durante todo o 

período das eleições, seja isso variável ou 

estritamente determinado pelo então Presidente da 

Terceira República Francesa. 

Este documento poderá ter sua efetuação 

permitida a partir de 05/05/1874 (cinco de maio de 

mil oitocentos e setenta e quatro), tendo como prazo 
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final de uso, determinado pelo artigo VII, Lei nº 8076, 

cláusula IV, o dia 18/11/1878 (dezoito de novembro 

de mil oitocentos e setenta e oito). Não deverá ter 

seu prazo prorrogado ou encurtado, nem seus 

termos originais alterados, por nenhuma lei 

relacionada ao uso da Carta de Tours-Paris. 

 

___________________________________ 

Assinatura do possuidor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Kauã Moreira Alves, 14 anos 
9º ano do Ensino Fundamental 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

                     

O Gato    

Preto 
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12. CONDENAÇÃO ETERNA 
 
 
Caros leitores, devo-lhes informar que 

tamanha é minha vergonha e embaraço por estar 
escrevendo algo assim… Eu, mais do que ninguém, 
sei pelo que passei para chegar a este estado, então 
antes que me julguem, escute o que vou contar-lhes 
e compreendam minhas tortas escolhas! 

Eu estou destinada à morte, não como todos 
estamos já que a morte é inevitável, mas estou 
destinada a morrer amanhã e não é simplesmente 
por alguma doença, mas porque me foi 
sentenciado. Eu estou aqui, nesta gélida sala 
quadrada, onde o sol é um luxo para mim e onde 
meus próprios pensamentos e arrependimentos 
vêm me matando. 

Eu matei e fui morta devido a uma grande 
repercussão e irei lhes detalhar isto para que vocês 
possam me julgar de acordo com a consciência de 
um bom cristão. 

Bem, eu me casei muito nova, conheci, em 
minha adolescência, um belo e culto rapaz, 
encantei-me por ele e as coisas aconteceram 
rapidamente. Daí em diante, namoramos, noivamos 
e nos casamos em pouco tempo. Sua afeição por 
animais e pela natureza se comunicava com a minha. 
Essa afeição serviu como um foguete para nós dois. 
Não tivemos filhos, preferimos adotar bichos para 
cuidarmos. 

Meu marido sempre foi um homem quieto, 
bom, tranquilo e respeitoso, mas isso foi por água 
abaixo quando, alguns anos depois, a bebida se fez 
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presente em sua rotina. Não só a bebida como 
algumas outras drogas das quais eu mesma me 
recuso a citar o nome.  

Sua quietude, bondade e tranquilidade se 
foram, assim como seu amor por mim e eu percebi 
isso da pior maneira e com uma das piores 
ardências… A ardência de um tapa! Sim, ele 
começou a me agredir com tapas, socos, além de 
me obrigar a coisas realmente nojentas. 

Meu bom marido se tornou um ser 
irreconhecível, que muitas vezes se assemelhava a 
uma representação do inferno. Ele passou a 
descontar, sejam quais fossem, suas frustrações e 
raiva em mim, assim como em nossos bichos. Daí 
para frente as coisas só pioraram. 

Em certo momento, ele feriu nosso gato de 
maneira grave e o colocou em um tipo de forca 
improvisada, findando para sempre com a vida do 
pobre animal, que era culpado apenas por sentir 
apreço pelo seu dono! 

Em um dia estava tudo “tranquilo” e no outro 
nossa casa havia sido levada ao chão pelo fogo. 
Fomos obrigados a nos mudar para um prédio e 
tudo foi por água abaixo de vez. 

Ele trouxe para casa um outro gato, o qual 
serviu para tampar o buraco que nosso Plutão havia 
deixado. Coitado, mal havia chegado e as coisas se 
tornaram cruéis para o pobre bichano e, 
infelizmente, para mim também! 

Eu não me recordo bem deste fatídico dia, 
tudo que vejo são borrões, mas as sensações ainda 
estão intactas. Estávamos em mais uma discussão, 
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meu marido, como sempre, com palavras e atitudes 
violentas, brigando por algo que eu não tinha nem 
sequer noção do que seria.  

Sua raiva foi tanta naquela hora e por um 
assunto tão insignificante que, quando o nosso 
pequeno bichano passou por entre suas pernas 
quase o derrubando, o homem pegou uma pá que 
ali estava e ia acertar o gato se eu não tivesse 
impedido. 

Apesar de sua grande força e rapidez (graças 
ao ódio que sentia), seus reflexos eram terríveis 
devido ao consumo do álcool desde cedo. Então eu 
usei de sua própria força para girar a pá em sua 
direção e acertar-lhe a cabeça quase a decepando. 

Ao olhar bem o que havia feito, me desesperei 
de imediato, minha intenção nunca foi machucá-lo, 
apenas queria evitar outra tragédia e acabei 
causando a pior de todas. 

Com as mãos em vermelho vivo, graças ao 
sangue, eu lhe despi, começando a pensar no que 
poderia fazer. Ao olhar ao redor, não avistei o gato, 
que causara tanta infelicidade. 

Meu corpo naquele momento se movimentava 
por puro instinto. Eu já não sabia o que fazia e só 
percebi que havia terminado de dividir meu marido 
em pedaços quando terminei de empacotá-lo. Eu 
dei um fim nele, da pior maneira possível, mas ao 
menos não teria o trabalho de carregá-lo.  

Limpei todo o lugar e subi para meu 
apartamento ainda sentindo falta do gato, que 
sumiu estranhamente. Naquela noite, eu tomei 
inteiramente, uma garrafa de vinho que o meu 
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marido havia comprado e dormi no sofá onde ele 
costumava ficar. 

Dali em diante me sentia estranhamente 
observada e perseguida e isso foi suficiente para 
começar a entender o que havia feito e quais eram 
os fantasmas que me perseguiam. 

Houve então um dia em que eu não suportei 
mais. Tomei uma banho, coloquei a minha roupa 
favorita e me dirigi até a delegacia com um saco que 
havia mantido ali comigo por nenhum motivo 
aparente. Porém, ao chegar lá, entendi que deveria 
ter aquela sacola comigo, pois ela evitou muitos 
transtornos. Eu disse aos policiais onde as sacolas 
estavam e como poderiam encontrá-las. Então fui 
presa e por isso estou aqui, escrevendo-lhes isso. 

Devo deixar claro que por mais 
arrependimento que sinta, acredito que meu golpe 
naquele dia serviu como um golpe de misericórdia 
para meu marido em seus vários anos de sofrimento 
e que se estenderam a minha pessoa. Eu me sinto 
muito mais arrependida por ter tentado evitar a 
morte de nosso gato, eu mesma a causei e de 
maneira ainda mais cruel. 

Então, pensando agora, acho que condenei 
meu marido a uma eternidade de tortura e 
sofrimento, assim como eu fui condenada ao 
enforcamento! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alanna Cerqueira de Oliveira, 16 anos 
 2ª série do Ensino Médio 
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13. O IMPOSTOR 

 

Meu marido está ficando louco, 

ultimamente meu companheiro parece ter sido 

trocado, não existe semelhança alguma entre 

este ser e o homem com quem me casei. Para 

onde foi o rapaz amante dos animais, carinhoso 

e gentil que tanto amei? 

 Desde que o maldito álcool o fez arrancar 

um dos olhos de Plutão, ele está descontrolado, 

suas bebedeiras aumentaram. Nosso 

casamento que era tão bom, parecia nunca ter 

existido. Sinceramente, ter ferido nosso gato foi 

o mínimo diante do que ele fez com nossos 

outros animais. 

 Eu não conseguia me divorciar desse 

impostor por um confuso sentimento, ele era 

um homem ruim e de alma miserável. Mesmo 

que agisse de forma bruta, que me insultasse e 

agredisse, eu tinha pena e medo.  

O homem que assumiu o lugar de meu 

marido matou Plutão, o felino que era tão 

adorado por nós. O pobre gato não havia feito 

nada de errado para merecer um final tão 

trágico. Foi então que a culpa me veio, por mais 

que eu tivesse tentado negar parte de minha 

responsabilidade, era impossível continuar 
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fugindo. Será que o matei? Fui cúmplice? 

Realmente não sei mais.  

Tempos depois do falecimento de nosso 

felino, acordei com barulhos vindo da sala, era 

aquele impostor visivelmente bêbado, que me 

fazia ter pesadelos todas as noites e que estava 

acompanhado por um novo gato.  

Dias se passaram, jurei que o homem ao 

meu lado tinha mudado, mas logo percebi que 

o mesmo só evitava o gato e ficava mais 

perturbado conforme o tempo passava. O felino 

tinha uma mancha no pescoço, era o que 

deixava evidente a diferença entre ele e Plutão. 

Assumo que amei este novo gato, mas também 

tinha medo de nomeá-lo e acabar por  

sentenciá-lo à morte também. 

 Certo dia, fui acompanhar o impostor até 

a adega. Ele estava especialmente nervoso e 

agitado, seu ódio aparentava estar à flor da 

pele. Não restava nada, além de esperar o pior. 

Nosso gato estava se esfregando nas pernas da 

criatura - aquilo não podia ser chamado de 

humano sendo tão monstruoso -  e quase 

derrubou o homem escada abaixo. Por um 

instante, pedi e implorei aos céus que, por favor, 

matasse aquele ser que me assombrava em vida 

e que perturbaria mesmo após a morte. 

Contudo, para a minha infelicidade, estava vivo 

e manuseando um machado com o objetivo de 
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atingir o felino. Se isso acontecesse, me culparia 

pela morte de outro animal e não aguentaria 

viver com tal sentimento, então mesmo sabendo 

da chance de possível morte, me meti no meio. 

De repente, surgiu muito sangue, eu estava 

caindo no chão, minha visão ficava cada vez 

mais turva, até que tudo escureceu, se tornando 

calmo, frio e vazio, porém o peso que outrora se 

passava pela minha mente não mais me afligia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Costa Guimarães, 15 anos 

9º ano do Ensino Fundamental 
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14. A SEGUNDA VIDA 
 
 
 Eu e meu marido vivíamos felizes e alegres e 

nós também tínhamos vários bichos de estimação. 

Um dia, meu marido saiu para trabalhar, mas pouco 

tempo depois, ouvi o barulho da porta da sala 

abrindo, eu sabia que era ele. Fiquei assustada, 

parecia que ele tinha chutado a porta, e uns 

segundos depois ouvi o gato gritar, mas continuei 

deitada.  

 Ao me levantar, reparei que o meu gato, 

Plutão, estava sem um dos olhos. Sem entender 

direito o que havia acontecido, tratei de seus 

ferimentos com o maior cuidado do mundo e com 

uma dor no coração. 

Dias se passaram e segui minha rotina 

normalmente. Fui preparar o café da manhã e fui 

chamar meu marido, mas ele não estava em casa. 

Então, procurei meu querido Plutão, mas também 

não o encontrei. Não dei bola para o sumiço deles e 

tomei meu café sozinha. O dia passou lentamente e 

somente tarde noite, meu marido chegou e eu, 

preocupada, perguntei o que ele estava fazendo na 

rua até aquela hora. Ele não me respondeu, então 

nós fomos dormir. 

 Na manhã seguinte, Plutão apareceu, mas 

logo percebi que não era ele, pois em seu pescoço 

tinha uma marca branca. Dois dias depois, fui ver o 

que meu marido estava fazendo e me deparei com 
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ele tentando matar o gato com um machado. Tentei 

impedi-lo, mas quando me dei conta, eu é que 

estava caindo. Tombei sentido muita dor, até que 

minha vista foi escurecendo e dei meu último 

suspiro.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cayo Richard Batista Machado, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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15. O MARIDO DEMONÍACO 
 
 
Eu, em toda a minha vida, sonhava ter um 

marido maravilhoso, bondoso e que pudesse me 
proteger, porém, no final de tudo, me arrependo 
fortemente de ter me casado com "o homem dos 
animais". 

  Casei-me cedo e tive a felicidade de 
encontrar em meu marido um caráter similar ao 
meu. Observando a predileção dele pelos animais 
domésticos, eu não perdia a oportunidade de 
adquirir  uns das espécies mais agradáveis. 
Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo 
cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. 

  Este último era um belo animal, notavelmente 
grande, todo preto e de uma sagacidade espantosa. 
Eu não era nem um pouco supersticiosa,  mas fazia 
frequentes alusões à antiga crença popular que 
considerava todos os gatos pretos feiticeiras 
disfarçadas. 

  Plutão era o nome dele. Era o bicho preferido 
do meu marido. Só ele lhe dava de comer, e o gato 
o seguia a qualquer parte da casa para aonde quer 
que ele fosse.   

  Porém, com o  passar do tempo, meu esposo 
não foi o mesmo. Ingeria álcool e, por ter o seu 
temperamento muito elevado,  começou a me 
maltratar e aos animais da casa também. No dia em 
que meu marido arrancou o olho de Plutão, meu 
medo aumentou mais do que o temperamento 
desiquilibrado dele. 
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  Os dias se passaram, ele tentava estabelecer 
uma nova amizade com Plutão, entretanto ele 
sempre fugia, com trauma do ocorrido. Certo dia, eu 
me entristeci demais com a morte do gato, ao vê-lo 
sendo enforcado em uma árvore, já estava 
começando a pensar que meu marido fosse um 
assassino. 

  No mesmo dia em que houve a morte do 
gato, misteriosamente ocorreu um incêndio na 
nossa casa. Após o episódio, entre todas as cinzas, 
restou uma única parede e meu marido insistia em 
dizer que havia a imagem de um gato nela, mas ele 
deveria estar delirando. 

  No dia seguinte, meu esposo foi para a 
taberna "afogar as suas mágoas" e retornou com um 
gato, que aparentava ser o Plutão, porém seu peito 
era branco. 

  Ao contrário de antes, o meu marido fugia do 
gato, era nítido o quanto ele tinha  um ódio sedento 
pelo gato, chegando ao ponto de pegar um 
machado e querer matá-lo, do mesmo jeito que fez 
com Plutão, mas, desta vez, eu o impedi de tal 
loucura. 

  Após  impedir o meu esposo de matar o gato, 
vi em seus olhos que ele não era mais o marido que 
sempre sonhei. Ele foi em minha direção e cravou o 
machado de modo certeiro em minha cabeça. 

 
 

Daniel dos Santos Oliveira Costa, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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16. O EGO DO INOCENTE 
 
 

Era o segundo dia de investigação do 
desaparecimento de uma mulher, não tínhamos 
ideia de onde procurar, seu marido parecia 
suspeito, mas depois do interrogatório e da 
primeira investigação, as suspeitas sobre ele 
diminuíram. Ele parecia tranquilo, não suava, nem 
tremia quando perguntávamos onde estava sua 
esposa. Ele era tão calmo e sempre respondia a 
todas nossas perguntas. Eu pensava que só um 
inocente iria manter uma paz de espírito tão grande 
diante de uma tragédia dessas. 

Continuando a investigação, procuramos 
quaisquer vestígios de fogo, olhamos um poço do 
pátio e se havia alguma escavação no quintal. Por 
fim descemos à adega, onde não havia nem um sinal 
de que sua estrutura original tivesse sido alterada. 
Quando eu e meu grupo estávamos de saída, 
subindo as escadas, o marido disse: 

— Senhores. Sinto-me encantado por ter 
desfeitos suas suspeitas; desejo a todos saúde e um 
pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, 
esta é uma casa muito bem construída, posso 
afirmar que é uma casa excelente bem construída, 
estas paredes (já vão indo, senhores?), estas 
paredes foram solidamente edificadas. 

  Por um instante eu me lembrei que monges 
emparedavam suas vítimas, mas quando tive essa 
fagulha de pensamento em minha mente, o homem 
pegou uma bengala e bateu pesadamente em uma 
parede. Após ele ter feito tal movimento, a parede 
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repercutiu a pancada e logo uma voz demoníaca 
saiu da parede, parecia um monstro direto do 
tártaro. Após esse terrível som, eu e mais onze de 
meus homens começamos a derrubar aquela 
parede e quando ela desmanchou, parecia uma 
visão do inferno. Coágulos de sangue por todo o 
corpo, a cor de sua pele já se esvaindo devido à 
decomposição do cadáver e uma boca vermelha em 
seu rosto. Pensei: "como é possível uma pessoa 
cometer tal atrocidade e ainda conseguir repousar 
em sua cama sem nenhum remorso ou nem sequer 
sentir culpa? E ainda forjar sua inocência, se nem 
estremecer um músculo ao lhe perguntarem sobre 
isso? Definitivamente, quem chegou a tal ponto, 
deixou sua humanidade de lado e se juntou aos 
demônios". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davi Gustavo Loiola, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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17. QUESTÃO DE CARÁTER 
 
 
 Eu, desde pequena, sempre me encantei 

pelos animais domésticos. O tempo passou e eu fui 
crescendo e o amor que eu sentia pelos animais 
também foi crescendo. Me casei cedo, com o 
melhor marido, um homem de caráter não oposto 
ao meu. Observando sua predileção pelos animais 
domésticos, eu não perdia a oportunidade de ter os 
animais das espécies mais agradáveis. Tínhamos 
pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, 
coelhos, um macaco e, o nosso favorito, um gato 
chamado Plutão. 

 Este último, era um belo animal, 
notavelmente grande, todo preto de uma 
sagacidade espantosa.  No meu íntimo nunca fui 
supersticiosa, mas sempre que falava da inteligência 
do gato, eu frequentemente me lembrava da crença 
popular de que os gatos pretos eram feiticeiras 
disfarçadas. 

 A amizade do meu marido e de Plutão durou 
anos, mas o homem que eu conhecia foi 
evaporando. Seu lado diabólico foi se revelando e o 
medo foi me agarrando. Cada dia mais irritado, mais 
indiferente aos sentimentos alheios.  Ele gritava de 
forma bruta comigo e até usou de violência física. Os 
bichos, certamente, acabaram por ressentir essa 
mudança de caráter. Não apenas os negligenciava, 
como os maltratava. Quanto a Plutão, meu marido o 
considerava demais para maltratá-lo, mas os 
coelhos, o macaco e até mesmo o cachorro, quando 
por acaso ou por afeto atravessavam o seu caminho, 
o mal consumia meu marido, pois que outro mal se 
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pode comparar ao álcool? Por fim, até mesmo 
Plutão evitava a sua presença e sentiu a fúria dele da 
pior forma. 

 Certa noite, voltando para casa, 
horrivelmente embriagado, agarrou com violência o 
gato, que lhe causou, com os dentes, um leve 
machucado em suas mãos. Uma fúria dominou o 
homem. Eu não o reconhecia, ele puxou um 
canivete do bolso e agarrou o pobrezinho pela 
garganta e, deliberadamente, arrancou um dos 
olhos da órbita! Eu me sentia tão mal ao me lembrar 
disso. Na manhã seguinte, cuidei do olho do gato, 
que, aos poucos, foi curando, mesmo assim, ele 
ficou com uma aparência horrível. 

 Plutão andava pela casa como de costume, 
mas quando meu marido chegava, o bichano saia 
com terror extremo. Um certo dia, ele saiu com o 
gato e voltou chorando, dizendo que o gato tinha 
escapado. 

 Nesse mesmo dia, eu estava dormindo ao 
lado da janela, quando gritaram “fogo” e jogaram 
alguma coisa pela janela. Parecia ser um bicho 
morto. Foi aí que me dei conta de que era o gato, 
mas não disse nada. Fui correndo chamar meu 
marido e falar que a casa estava pegando fogo.  
Perdemos tudo, mas conseguimos sair. 

 Fomos morar em um apartamento, quando 
numa noite, meu marido embriagado trouxe um 
gato tão parecido com o de antes, me encantei com 
ele. Ele tinha apenas um olho e a única diferença em 
relação a Plutão era uma mancha branca em seu 
pescoço, que mais parecia uma corda. Era claro que 
meu marido não havia percebido. 
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O gato amava meu marido e o seguia para 
todo o lugar que ele ia.  Era difícil, pois mesmo 
sendo maltratado, ele não deixava de amá-lo. 
Depois que meu marido notou a mancha branca no 
gato, ele se enfureceu. Com um machado foi para 
cima do gato, mas eu fiquei na frente e levei um 
golpe fatal. Meu marido me matou, o tipo de pessoa 
que deveria fazer tudo por mim, simplesmente, me 
matou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elis Emanuela Marques de Maria, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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18.  UM DIA QUALQUER… OU NÃO 
 

 

Em um dia como qualquer outro, estava eu 

em minha mesa de trabalho, quando minha equipe 

e eu recebemos um chamado para revistar a casa de 

um homem a fim de encontrar pistas do 

desaparecimento de sua esposa. 

Em frente à porta da casa do homem, 

reparamos que era um senhor no começo da 

terceira idade e que tinha alguma dificuldade para 

andar. Avisamos que realizaríamos uma revista e 

que tínhamos um mandado para isso. Ele, surpreso 

com a repentina visita, parecia calmo e não sentia a 

menor perturbação, convidou  para entrarmos e 

assim começamos o nosso trabalho. 

Olhamos todos os cantos de cada móvel, de 

cada cômodo e não encontramos nada de suspeito. 

Quando estávamos no porão, logo antes de sair da 

casa, o senhor, aliviado por termos desfeito nossas 

suspeitas, começou a falar bem da casa, das 

paredes e bateu pesadamente com a bengala, que 

tinha na mão, em uma parede. Saiu uma voz de 

dentro da parede, um gemido velado que depois se 

tornou num grito prolongado e contínuo. Não era 

um grito humano, era de um animal, como de um 

gato. Logo depois desmanchamos a parede, que 

caiu inteiriça. Era um gato, e abaixo dele, um 

cadáver, já decomposto e  manchado de sangue. 
 
 

Gabriel Pinheiro Bertolim,16 anos 
 2ª série do Ensino Médio 
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19. O PLANO DO GATO 
 
 
No dia em que morri, tive que planejar minha 

vingança, deixei um sinal de que voltaria. Logo 
depois, tive que traçar o meu plano, comecei 
pensando: como voltaria logo? Tive a ideia de voltar 
no bar onde  meu antigo dono frequentava, deixei 
uma marca no corpo de minha reencarnação como 
sinal de que havia voltado. Agora era só planejar o 
que faria, iria fingir amá-lo, assim iria deixá-lo com 
raiva, depois iria fazer com que sua esposa se 
apegasse a mim.        

Agora que falei como seria o plano, é hora de 
falar como acontecerá tudo. Ele irá sentir raiva e 
acabará tentando me matar. Sua esposa não irá 
deixar que ele mate um pobre gatinho que ela havia 
se apegado em tão pouco tempo, então ela irá 
tentar impedi-lo e ele acabará matando-a. No local 
onde ele irá enterrar o corpo, eu ficarei junto para 
miar na hora certa. 

Os vizinhos irão sentir falta da presença da 
mulher e desconfiarão do marido. A polícia 
investigará e na hora que estiverem perto de sair, eu 
irei miar tão alto que o assassino se entregará sem 
querer. Então, ele finalmente sofrerá até a morte por 
prisão perpétua. Aí, você, leitor, talvez se questione 
se não tive pena pois “foi culpa da bebida e não 
dele”. Eu digo, não, ele não teve pena de mim, aliás 
meu nome é deus do inferno, não deus da piedade. 

 
 
 

Gustavo Davi Veiga de Oliveira, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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20. OS HORRORES QUE EU VIVI 
 
 
Quero lhes apresentar aqui, a história de 

como se encerraram meus dias de vida, que antes 
eram calmos e felizes e depois  me levaram à 
loucura. Louco eu? Um animal inocente? Com 
toda certeza não. Porém, já não posso dizer o 
mesmo de meu guardião. Meu humano era muito 
dócil e gentil. Acordava todo dia às 6h em ponto, 
logo que levantava cuidava de todos os bichos. O 
primeiro era eu, como de costume. Ele amava 
todos os animais, inclusive, tinha quase um 
zoológico dentro de casa. Apesar disso, eu era o 
favorito. Era eu a quem ele tinha mais apego. 
Sempre confiei cegamente nele, afinal, quais 
motivos me levariam a não confiar? Na casa 
também tinha uma mulher, sua esposa. Eu a 
amava, tinha um cheiro de baunilha que era tão 
doce quanto sua personalidade. Andava 
cantarolando e me acariciando com a mesma 
ternura que seu marido. 

Um certo dia, eu estava pulando de sofá em 
sofá quando ouvi um certo comentário sobre gatos 
e fui dar uma espiadela. A mulher falava 
ironicamente sobre gatos pretos terem uma 
descendência antiga e misteriosa e em como nós 
nos assemelhávamos a feiticeiros disfarçados. 
Depois desse comentário, senti que estava sendo 
encarado. Meu guardião me olhava de forma 
espantosa, não entendi o porquê. Será que 
realmente creem que eu sou um ser “das trevas” ou 
algo do tipo? Não consigo entender. 
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Nossa amizade durou, dessa maneira, muitos 
anos, durante os quais meu guardião mudou 
drástica e gradativamente. Ele usava de agressão 
física contra a mulher e começou a agir com certo 
estranhamento com todos os animais, exceto 
comigo. Logo eu me afastei e tentava evitá-lo 
sempre que possível. Deu certo, mas acho que ele 
começou a sentir meu distanciamento. 

 Numa noite, ouvi pesadas passadas vindo até 
a casa, devia ser por volta da meia-noite, quando 
meu dono chegou bêbado e cheio de um ódio que 
eu jamais presenciei. Ele me agarrou, mas não 
tentei resistir, estava com um pouco de receio, mas 
não acreditava que ele poderia me fazer algum mal. 
Então ele o fez. Arrancou um dos meus olhos 
usando um canivete, de forma rápida, porém, 
dolorosa. Não tive como escapar, fiquei dias e dias 
sangrando até que meu olho sarou. Não entendia 
o que tinha feito, naquela semana não fugi nem 
derrubei nada. Queria ter tido coragem para fugir, 
mas aquela era a única família que eu tinha, fora 
isso a mulher ainda me tratava com a mesma 
ternura. 

 O que antes era uma amizade tomou lugar a 
um terror e aversão da minha parte e creio que pela 
parte do homem também. Ele me olhava com certo 
arrependimento e tentou me conquistar várias 
vezes, embora eu sempre o ignorasse e fugisse. 

Outro dia, eu passei despretensioso pela 
poltrona onde ele ficava grande parte do tempo, 
isso deu a ele a chance de me agarrar e me enforcar. 
Na mesma noite desse acontecimento, fogo se 
espalhou por toda a casa, que se transformou em 
ruína, com exceção de uma parte. Era uma parede 
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acompanhada de um desenho de um grande gato 
preto, eu! Confesso que não fui responsável por 
esse acontecimento, dei meu último suspiro quando 
minha alma simplesmente saltou para outro corpo. 
Eu reencarnei em outro gato com o corpo igual ao 
anterior, mas agora carregava comigo a marca da 
minha morte, uma mancha em formato de forca 
estampada no meu peito.  

Fingi simpatia pelo homem como se fosse seu 
novo mascote e ele consentiu. Ele me tratava como 
se outrora não tivesse cometido atentados a um 
“outro” gato. Mas não demorou muito para que ele 
começasse a se incomodar com a minha presença 
também. O homem já estava dominado pelo ódio, 
eu o assombrava com a lembrança de todo mal que 
ele tinha cometido. Eu andava sempre aos seus pés, 
por muitas vezes, o impedindo de andar.  

No mesmo dia, um dos meus olhos sumiu 

como mágica. Tal acontecimento levou o homem a 

ter horror a mim, agora que também já percebera 

que eu tinha a forca desenhada em meu peito. Certo 

dia, a mulher e o homem foram fazer alguma tarefa 

doméstica, dirigiram-se até uma adega do velho 

prédio que a pobreza e o incêndio os fizeram 

habitar. Eu o segui, atormentando, como de 

costume. Descendo as escadas, ele tirou um 

machado da parede e tentou me matar!? Eu 

consegui me salvar, mas foi por pouco... Embora a 

mulher não tenha tido muita sorte. Depois do golpe 

falho, ele descontou na mulher. Acertou o machado 

em cheio, foi aterrorizante. Após isso, eu fiquei à 

espreita, com medo dele me achar, mas ao mesmo 
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tempo estava curioso, como é possível que uma 

pessoa seja capaz de tamanha brutalidade? Será 

que ele se entregaria agora? Segui cada passo seu, 

e ele fez o que eu estava torcendo para que não 

fizesse... Tentou ocultar o corpo. Ficou no mínimo 

uma hora analisando a estrutura de uma parede 

recém-construída, logo concluiu que talvez fosse a 

melhor opção e assim o fez. Não vou dar detalhes, 

pois, a essa hora, eu já estava em total desespero. 

 Só o que me restava era esperar, tudo que eu 

desejava naquele momento era que ele fosse preso. 

Fui ver o que ele fazia depois de cometer tais 

atrocidades, o que me deixou pasmo. Ele não 

parecia sentir remorso... Não sei... Dormia muito 

tranquilamente para sentir qualquer coisa. 

Nos próximos dias alguns interrogatórios 

foram feitos, eu observava de longe. Nada 

acharam. Porém, no dia seguinte, 

inesperadamente, um grupo de policiais foi 

conferir novamente a casa, isso se sucedeu durante 

semanas. Eu, no entanto, não imaginava a tamanha 

demora, e meu esconderijo apesar de me propiciar 

uma boa vista de tudo, não me dava meios para 

sobreviver. Me alimentei do cadáver da mulher 

morta por alguns dias. Quando chegou a hora, o 

homem estupidamente encostou sua bengala na 

parede que ele se gabava avidamente aos policiais 

de ter construído. Um silêncio seguido de gritos foi 

ecoado por toda a adega, que quebrou a parede 

em pedaços. Os policiais que já estavam indo 
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embora, voltaram com tamanho horror e espanto à 

cena que acabaram de presenciar. Eu esperava 

pacificamente em cima do corpo, trazendo todas 

as memórias de suas terríveis façanhas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lara Rodrigues Barros, 16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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21. O CEIFADOR DE ANIMAIS 
 
 
Bom, meu nome é Penny e resolvi compartilhar 

um pouco da minha história. 
Sempre fui uma moça muito alegre e 

sorridente, vim de uma família muito compreensiva 
e generosa, que sempre me apoiou e me incentivou 
a muitas coisas. Uma delas era me casar, meus pais 
sempre me cobraram sobre isso.  

Um dia conheci um cara legal, que 
futuramente veio a ser meu marido, com quem 
estou até hoje. Seu nome é Edgar, um homem muito 
gentil e que me tratava super bem. Tempos depois, 
começamos a morar juntos, vivíamos numa casa 
bem grande e com vários animais de estimação. 
Dentre eles: peixes dourados, um cachorro, 
pássaros, um gato e até mesmo um macaquinho 
adorável. 

Amávamos todos, mas havia um afeto especial 
pelo gato, pois ele era muito sagaz e inteligente, 
além de ser extremamente alegre e companheiro. 
Confesso que Plutão (esse era seu nome) agradava 
mais ao meu marido do que a mim. Estavam sempre 
juntos, como bons amigos.  

Certa noite, Edgar voltou para casa, 
visivelmente embriagado e, em um ataque de fúria, 
arrancou um dos olhos do pobre gato com um 
canivete. Na manhã seguinte, levantei desesperada 
ao ouvir gritos de “FOGO!!!”, ao olhar pela janela, vi 
uma pequena multidão cercando o quintal de nossa 
casa. 

Ao sair da casa, fiquei em completo choque 
por ver aquela cena, o corpo de meu tão amado 
gato pendurado lá no alto daquela árvore. Virei-me 
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para trás e o desespero só aumentou, pois vi minha 
casa sendo tomada pelo fogo e tudo se 
transformando em apenas destroços e cinzas. 
Nossos animais foram consumidos pelo fogo, 
transformaram-se em carcaças e cinzas. 

Pouco tempo se passou e eu aprendi a 
conviver com a perda, mesmo não sabendo quem 
teria feito tamanha barbaridade contra nós e, 
principalmente, contra um pobre e indefeso animal. 
Durante esse tempo, Edgar estava totalmente 
diferente, tinha se afogado no mundo do alcoolismo 
e vivia cada vez mais estressado e agressivo. 

Em mais uma noite solitária, Edgar chegou do 
bar com um novo gato em seus braços. Aquela cena 
me abalou intensamente, mesmo eu não tendo mais 
forças ou lágrimas para chorar, me pus em prantos 
rapidamente. 

O novo felino era quase idêntico a Plutão, 
tendo como diferença apenas uma mancha branca 
em seu pescoço, mancha essa que se parecia muito 
com uma corda de forca, assim como a usada para 
pôr fim à vida de Plutão. 

Eu insisti, mas ele não me deu ouvidos e 
decidiu ficar com o gato, este era maltratado quase 
todos os dias. Já não conseguia chamá-lo de 
marido,  algo nele me amedrontava. 

Alguns meses depois, eu já estava esgotada 
física e mentalmente, não aguentava mais ouvir e ver 
o quão demoníaco Edgar estava se tornando. Ele 
tinha surtos frequentes e mais uma vez tentava 
descontar sua raiva no pequeno animal. 

Dias depois, enquanto descíamos as escadas, 
o gato passou entre as pernas de Edgar e isso quase 
o levou ao chão, o que enfureceu esse homem de 
forma jamais vista por mim. Rapidamente ele 
empunhou seu machado e foi em direção ao animal, 
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dando a entender que o mataria de uma só vez. Eu, 
prontamente, posicionei-me em frente a ele, 
garantindo que o golpe não chegasse ao animal. 
Sem ao menos ter a chance de me defender, recebi 
um forte golpe na cabeça e logo adormeci, entrei 
finalmente em um sono eterno, me livrando da vida 
esdrúxula e aterrorizante que levava, mas ainda 
assim me encontrei pensando no gato, o que seria 
dele agora? Conseguiria viver por mais algum 
tempo? Ou será que o “ceifador de animais” iria 
interromper com a vida do pobre gato depois disso 
tudo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Valentina Felipe da Silva, 14 anos 
9º ano do Ensino Fundamental 
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22. A MUDANÇA REPENTINA 
 
 
 Desde a infância, meu marido gostava de um 

modo especial dos animais e seus pais permitiam 
que ele possuísse grande variedade de bichos de 
estimação. 

 Nos casamos cedo e eu também adorava 
animais: tínhamos pássaros, peixes dourados, um 
lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. 
Este último era um belo animal, notavelmente 
grande e, inevitavelmente, eu costumava fazer 
frequentes alusões à antiga crença popular que 
considerava todos os gatos pretos feiticeiras 
disfarçadas. No fundo, eu tinha um certo receio. 

 Plutão, era o nome do gato, era o bicho 
favorito de meu companheiro. Só ele lhe dava de 
comer ao animal, que o seguia a qualquer parte da 
casa para onde quer que ele fosse. 

 Certa noite, ele voltou embriagado, agarrou o 
gato e uma fúria demoníaca o tomou 
instantaneamente. Eu não o reconhecia. Parecia que 
sua ama original havia de repente abandonado seu 
corpo, e uma malevolência mais do que satânica 
apoderou-se dele. Ele tirou de seu bolso um 
canivete, abriu-o, segurou o pobre animal pela 
garganta e, deliberadamente, arrancou um dos 
olhos da órbita! 

 Dias se passaram e o gato pouco a pouco foi 
sarando. 

 Certa manhã, acordei e, da janela do quarto, 
vi meu marido enrolando um laço à volta do 
pescoço do pobre gato e o enforcou no ramo de 
uma árvore. Por mais estranho que pareça, vi que 
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lágrimas jorravam de seus olhos. Eu me senti mal 
com a morte de Plutão. 

 Na noite do dia do acontecimento, fomos 
despertados do sono por gritos de “FOGO!” A casa 
inteira ardia. Foi com grande dificuldade que meu 
marido, uma criada e eu mesma conseguimos 
escapar do incêndio. A destruição foi completa. 

 Certa noite, quando meu marido estava 
voltando de um bar, um gato o acompanhou 
durante todo o trajeto. Ao chegar à casa, ele 
imediatamente se familiarizou comigo e logo 
tornou-se meu favorito. 

 Percebi que meu marido tinha uma certa 
antipatia ao gato e o que, sem dúvida, aumentou 
seu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã 
seguinte, àquela que o trouxera para casa; de que, 
como Plutão, também ele fora privado de um de 
seus olhos. 

 Certo dia, eu o acompanhei, para alguma 
tarefa doméstica, até a adega do velho prédio que 
nossa pobreza nos compelira a habitar. O gato o 
seguiu pelos degraus abaixo e quase  lançou ao 
chão o homem, que na mesma hora surtou e ergueu  
um machado em direção ao gato. Segurei sua mão 
para evitar a tragédia,  com raiva,  meu marido livrou 
seu braço de minha mão e enterrou o machado em 
meu crânio. 

 
 
 
 
 
 

Manuela Miranda Dias, 12 anos 
7º ano do Ensino Fundamental 
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23. DESTINO OU CASUALIDADE?  
 
 
 Em um quente e cansativo dia de trabalho, fui 

chamado à sala do delegado para “tratar de 
assuntos importantes” como ele mesmo disse. 
Chegando ao local, logo cumprimentei meu chefe e 
sentei-me em uma cadeira ao lado do meu colega 
de trabalho. 

 O delegado começou a explicar o motivo 
dessa reunião. Falou que tinha acabado de receber 
um novo caso/denúncia de uma mulher que sofria 
agressões e insultos diários vindos de seu próprio 
marido, cujo nome não foi anunciado. A mulher 
também falou em seu depoimento que seu marido 
vivia bêbado e que o único ser que ele amava era 
Plutão, o gato que fora adotado pelo casal. 

 A jovem mulher explicou também que o 
marido estava bastante agressivo. Ele batia nos 
vários animais de estimação, até eles não 
aguentarem mais. Após o delegado ter descrito 
todo o complicado caso, ele perguntou a mim e ao 
meu amigo policial o que nós poderíamos fazer para 
dar um basta neste homem. Prontamente respondi: 

 — Na minha opinião, como policial, acho que 
poderíamos oferecer uma medida protetiva à 
mulher para protegê-la enquanto investigamos o tal 
homem. 

 O delegado acatou minha sugestão e entrou 
em contato com a mulher, que recusou a medida 
protetiva, mas pediu que fôssemos visitá-la na 
ausência de seu marido. Seguimos o pedido da 
mulher e esperamos seu chamado.  Pouco mais de 
uma semana depois, ela ligou pela parte da manhã, 
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falando que seu marido havia saído e que seu gato 
havia desaparecido. 

 Fomos imediatamente para o endereço que 
nos foi informado e conversamos com a mulher. 
Chegamos a um acordo de que seria melhor colocar 
uma câmera na sala de estar para ter o mínimo de 
noção do que fazer e como poderíamos resolver 
isso de uma só vez.   

 Quando estávamos voltando para a 
delegacia, a pé, ao atravessar a rua, um carro me 
acertou no meio da faixa de pedestres e me levaram 
direto para o hospital. 

 Passei três meses de cama por causa de uma 
perna quebrada devido ao acidente. Depois de me 
recuperar, voltei à delegacia e procurei informações 
do caso da mulher e de seu marido agressor. Fui 
informado de que o caso havia sido resolvido e o 
homem estava atrás das grades.  Também soube 
que antes da prisão do homem, ele havia matado a 
sua própria esposa e a emparedou no porão da casa 
juntamente com um gato, que já não era o mesmo 
que tive conhecimento no início dessa grande 
história. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nicolas de Araújo Ribeiro, 15 anos 
9º ano do Ensino Fundamental 
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24. A DESPEDIDA 
 
 
       Desde pequeno convivi com uma família 

"exótica", rodeado de vários outros animais, mas aos 
olhos de nosso "dono", eu era o preferido, Plutão, 
eles me chamavam. 

       Aos poucos me tornei inseparável daquele 
que pensava ser meu melhor "amigo", protetor e 
cuidador. Sempre lhe seguia, não importava para 
onde fosse, dentro de casa ou na rua. Ele sempre foi 
gentil e carinhoso comigo, ele sempre teve todo o 
cuidado possível quando se tratava de mim.  

       Contudo, após certo tempo, percebi nele 
uma mudança repentina, aquele que pensei ser 
alguém gentil e doce, tornou-se cruel e agressivo, 
mas… nunca contra mim. Surrava os outros animais, 
e sua própria esposa, mas comigo ele era diferente, 
nunca tentou nada contra mim. E novamente outra 
mudança, ele agora passou a me "evitar", e quando 
me olhava, conseguia sentir sua raiva. 

       Certa noite tempestuosa, eu o esperava 
em frente à porta, quando ele me agarrou em seus 
braços. Senti um cheiro muito forte e estranho 
enquanto eu tentava sair o quanto antes de suas 
mãos, acabei, por instinto, mordendo sua mão. Uma 
raiva, por mim nunca vista, parecia tomar seu corpo: 
de algum modo ele pegou um objeto estranho, o 
qual utilizou para me ferir. Nunca pensei que aquele 
que tanto me amava poderia me machucar dessa 
forma horrível. Não conseguia ficar perto dele, o 
medo me consumiu, nunca o perdoaria por isso! 

      Agora, não tenho minha visão total, eu 
sempre me escondia quando ele se aproximava, 
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mas pude perceber que o seu ódio por mim apenas 
aumentava. 

      Em uma noite ele me agarrou e me levou 
para fora de casa, para uma colina onde havia uma 
árvore. Colocou uma corda em meu pescoço e eu, 
em desespero, ali mesmo me despedi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pablo Henrique dos Santos Mota, 14 anos 

8º ano do Ensino Fundamental 
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25. A REVIRAVOLTA 
 
 
Lembro-me nitidamente, como se fosse hoje, 

de cada momento vivido em detalhes. Meus donos 

me amavam muito e, por conta disso, eu  retribuía 

com minha lealdade, buscando por suas carícias. 

Acompanhava meus amados para todos os lados da 

casa, marcando minha presença em algum cantinho 

onde eles estivessem. 

Entretanto, radicalmente, observei meu dono 

mudar seu humor, de calmaria para ódio. Minha 

dona e eu já não conseguíamos reconhecê-lo. A 

princípio, eram só gritos e brigas, mas ele foi 

piorando e partindo para a violência contra minha 

dona e contra os outros animais da casa. Esses 

animais surgiam jogados em cantos isolados da 

casa, com olhos esbugalhados e seus corpos 

imóveis. Depois de um tempo, essas carcaças 

sumiam misteriosamente. Eu sabia que minha vez 

logo chegaria. Ele me ignorava no início ao passar 

por suas pernas, mas depois dos acontecimentos 

em que este assassino estava envolvido, eu o evitava 

por insegurança e medo. 

Em uma noite, lembro-me de ver meu dono 

cambaleando entre a calçada e o asfalto iluminados 

pela lua. Ao se aproximar de mim, afastei-me quase 

que instantaneamente com repulsa ao seu toque. 

Ele não gostou do meu distanciamento e me 

agarrou pelo pescoço com muita força, deixando-
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me sem ar. Eu mordi a mão daquele agressor para 

que me soltasse. Isso só o enfureceu, porque em 

seguida, senti uma dor aguda quando ele enfiou 

algo afiado e luminoso em meu olho esquerdo. Me 

desvencilhei de suas mãos ao pular para longe. Eu 

sentia algo líquido escorrendo do lugar machucado, 

que pingava e formava poças vermelhas. 

Com alguns dias, a dor foi passando 

lentamente. Minha dona, abismada com ato tão 

violento, cuidou dos meus ferimentos. Passei a evitar 

mais ainda meu dono, fugindo para perto da minha 

dona. 

Em uma tarde, quando eu estava deitado no 

chão, senti o mesmo toque violento característico 

do meu agressor. Ele me pegou pelo pescoço e me 

conduziu para fora de casa, erguendo-me acima de 

sua cabeça. Eu me debatia para tentar me libertar de 

suas mãos. Ao chegar a uma árvore próxima, senti a 

sua insegurança, suas mãos estavam trêmulas. Ele 

puxou uma corda e amarrou-a em volta do meu 

pescoço e fez o mesmo na ponta de uma árvore. Ao 

afastar suas mãos do meu corpo, observou-me 

sufocar. Eu me contorci, soltei miados desesperados 

para alcançar a pena daquele homem agressor em 

minha frente, mas de nada adiantou. Eu não 

entendia o motivo de tentar me matar: logo eu, que 

sempre estive ao seu lado. Eu sabia que ele não me 

ouviria, não somente por ele não entender minha 

língua e sim pelo fato de a perversidade mascarar 

seu amor por mim, consumindo uma alma boa. A 
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vida foi se esvaindo do meu corpo e fui perdendo o 

controle dos meus membros, já não conseguia 

senti-los.  

                                  ... 
 

  O vento me empurrava contra a árvore. Foi a 

primeira sensação pós-morte que eu senti. Ao 

despertar novamente, a consciência dos ocorridos 

acarretou uma fúria mortal, me desprendi da árvore 

e de volta para casa, me aproximei da janela do 

quarto dos meus antigos donos. Aquela raiva 

aumentou, era mais uma motivação ao ver o rosto 

do meu assassino esboçando tranquilidade ao 

dormir, impunemente.  

Imerso em ódio, voltei ao local de minha 

trágica morte, busquei meu corpo e o lancei em 

chamas dentro da janela dos meus donos. Observei 

o caos se formando: primeiro o fogo atingia as 

cortinas, depois a cama... Nem pisquei e o quarto 

todo já estava em chamas. Aquele homem não 

imaginava o inferno que sua vida se tornaria.  

No dia seguinte, a volta daquele maníaco ao 

local já era esperada. Muitos curiosos rondando e 

cochichando. O espanto coletivo das pessoas 

voltava-se para um lugar específico. Curioso, o 

homem foi verificar do que se tratava. Então, ele se 

deparou com a minha figura com uma corda no 

pescoço na parede. O agressor deu um passo para 

trás, suas mãos estavam trêmulas, embora os outros 

não soubessem de sua verdadeira identidade 
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coberta pelo seu vitimismo dada a situação.  

                                  ... 
 

         Na grama meio seca se encontrava meu corpo 

carbonizado. Eu me aproximei e o possuí. Eu 

precisava de agir rápido com meu plano, ou aquela 

casca que agora eu habitava, poderia apodrecer. Eu 

me sentia um intruso em meu próprio corpo, como 

se não fosse eu, mesmo que um dia eu já estivesse 

ali.  

                                  ... 
 

         Em um bar, eu me deitei em um barril e encarei 

aquela movimentação. Em uma mesa perto da 

janela, se encontrava o responsável pela minha 

morte. Somente depois, ele notou minha presença. 

Ficamos ali, nos encarando por um tempo, até ele se 

levantar e caminhar meio cambaleante em minha 

direção. Fiquei hesitante quando ele posicionou sua 

mão em minha cabeça para me acariciar. Não era 

um toque violento, era tranquilo. Me trouxe um 

resquício de saudade. Foi uma interação rápida, 

logo ele se foi e eu o segui pelas sombras. 

                                  ... 
 

         Logo estava em uma nova casa. Ao rever minha 

dona, a saudade que senti na noite passada 

retornou. Não demorou muito para ela transferir seu 

amor para mim ao decorrer dos dias. 

     Eu estava deitado próximo à porta do 

escritório do meu dono, que estava lendo um jornal 

em um ambiente silencioso - podia-se ouvi-lo 
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virando as páginas -. Abruptamente, meu dono 

lançou seu jornal ao chão, logo depois, manteve seu 

olhar penetrante fixo em mim, avaliando-me. Ele 

apertou os punhos, seu rosto com uma expressão 

dura, as sobrancelhas arqueadas, evidenciando 

ódio e surpresa. 

Certo dia, o homem foi realizar uma atividade 

no porão. Eu o acompanhei, me esfregando em suas 

pernas durante todo o percurso até a casinha ao 

lado do casarão em que morávamos. Ele me 

chutava, tentando me afastar. Ainda assim, seu o 

segui para dentro da casa. Eu queria infernizar a vida 

daquele demônio. Esfreguei-me novamente entre 

suas pernas, mesmo ele andando em passos 

pesados com o objetivo de pisar em mim. Ele foi até 

uma prateleira, sacou um machado afiado do local e 

ergueu os braços para me atingir.  

 Ao tentar apunhalar-me de uma vez, 

mostrando seu ápice de loucura, parou de repente. 

Sua ação foi impedida pelas mãos da minha dona, 

que segurava o objeto com  as suas poucas forças. 

A fúria do homem aumentou quando tentou, 

novamente, atingir - não a mim - minha dona. Pulei 

em seu rosto, desviando sua atenção, me afastando 

em seguida. Foi tempo suficiente para a mulher 

sacar o machado e apunhalá-lo repetidas vezes. 

Manchas vermelhas ficaram espalhadas por todos 

os lados, principalmente em seu vestido branco. 

Quando minha salvadora parou, olhei para o 

meu assassino. Sua barriga estava completamente 
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aberta. Ela me pegou em seus braços quando 

largou o objeto. Senti a sua respiração ofegante e vi 

que seu rosto sem expressão alguma, em choque. 

Saímos do local. 

Andamos por muito tempo, só notei o quão 

longe estávamos quando a estrada mudou para um 

asfalto. O andar cambaleante de cansaço de minha 

dona me preocupava, mas ela não parava. O 

entardecer logo se transformou em noite. Várias 

luzes piscando forte passavam rapidamente pela 

estrada, sem nos dar atenção alguma. De repente, 

carros com luzes coloridas pararam em nossa frente. 

Saíram homens com objetos apontados para minha 

dona, que estava em completo pavor.  

— Senhorita, está sendo presa pelo homicídio 

de seu marido. Levante as mãos e mantenha-se 

parada. 

      Fiquei confuso quando ela me deixou no 

chão. Ela levantou as mãos e uma mulher chegou 

atrás dela, abaixou seus braços e colocou algo 

prateado nas duas mãos antes de colocá-la dentro 

do carro. 

Observei levarem-na ao longe, enquanto me 

sentia finalmente vingado. 

 
 

Stephany dos Santos Oliveira, 15 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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Amontillado 
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26. O SABOR DA VITÓRIA 
 

 

Recentemente, eu estava sendo muito 

ofendida e maltratada por meu colega de trabalho 

e amigo, o Nísio, mas depois de tanto sofrer em suas 

mãos, jurei que iria fazer algo a respeito. Em certo 

dia, estávamos trabalhando no escritório como de 

costume e Nísio veio a propagar boatos sobre 

minha índole. Este dia foi a gota d’água, por mais 

que eu tivesse fama de ser uma pessoa tranquila, 

mostraria a esse fofoqueiro motivos suficientes para 

divulgar mentiras. Ele espalharia para os mortos o 

que fiz com ele. As mentiras dariam lugar aos para 

fatos.  

Meu tão querido colega de trabalho fazia de 

tudo para subir de cargo e se gabava sobre isso 

depois que conseguia e, na vez de falar sobre mim, 

saiu dizendo que meu cargo era alto por ter um caso 

com o chefe do escritório, o qual é casado. Eu 

realmente sou muito querida por ele, mas não nesse 

sentido — eu sei que as pessoas não sabem muito 

sobre mim, mas eca? Ter um caso com um velho 

casado enquanto estou na flor idade? Nunca! Nem 

morta —. Isso foi o que me fez finalmente calar a boca 

desse idiota descarado que não aceitava saber que 

tinha menos capacidade do que eu.  

Pois bem, não caí de cargo e já faz dois anos 

que planejava algo para dar fim nele. Por mais que 

não tivesse nada  negativo na minha carreira no 

escritório, ele continua a falar sobre mim. E o dia que 
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tanto esperei finalmente chegou. Nosso chefe faria 

um baile para apresentar os promovidos — eu e Nísio 

estávamos entre esses —, um fato interessante sobre 

ele é que adorava bebidas alcoólicas caras e, por ser 

um riquinho, que fora do trabalho só enchia a cara, 

se faz de o maior entendedor sobre tal assunto. 

 A parte mais importante do baile se foi e a 

minha presa já havia bebido tanto quanto eu 

precisava e estava na hora de agir, me aproximei de 

Nísio e assim comecei:  

— Nísio! Parabéns pela promoção, você 

realmente merece…  

— Muito obrigado, parabéns para você 

também. Aliás, está mais bonita que de costume 

hoje.  

Agradeci e tentei continuar a aturar esse 

idiota, que falava sem parar. Sempre soube que ele 

tinha uma queda por mim, só nunca dava moral, 

pois ele tinha o costume de me irritar, mas me 

esforcei ao máximo para não deixar que percebesse 

meu nojo e ódio. Isso com certeza acabaria com 

meu plano. 

Depois de muito papo e fingimento, o 

convidei para ir até minha casa com a desculpa de 

um champanhe caríssimo que ganhei em uma 

viagem. Continuei dizendo que lá era mais 

confortável para conversarmos e que poderíamos 

degustar da bebida. Inventei uma desculpa para 

que não acontecesse de sermos vistos saindo 
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juntos. O encontrei no estacionamento e fomos para 

minha casa.  

Como já era planejado, estava tudo indo 

muito bem. Servi o champanhe e bebemos felizes, 

não conseguia me conter de tanta alegria. Chamei 

Nísio para ver um estoque de bebidas no porão e 

enquanto ele olhava, acertei sua cabeça com a 

garrafa do champanhe que estávamos tomando. 

Ele, já muito bêbado, caiu e não conseguiu se 

levantar. Enquanto isso, saí quebrando garrafas até 

encher a sala com um cheiro forte de álcool. Eu 

quebrei todas as garrafas em cima dele, quebrei 

algumas partes das paredes com uma marreta e por 

fim taquei fogo no local. Esse porão era tão fundo 

que ninguém nunca conseguiu perceber.  

No dia seguinte fui ao escritório sem remorso 

algum e mais feliz do que nunca. Quando iniciaram 

as buscas por seu sumiço, descobriram que ele 

estava envolvido com drogas e acharam que sua 

morte foi relacionada a isso e, até hoje, 20 anos 

depois, não descobriram o real motivo. Então eu 

venci. 

 
 
 
 
 
 

Alice Costa Guimarães, 15 anos 

9º ano do Ensino Fundamental 
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27. SEDE DE VINGANÇA 
 

 

 Já era meio-dia e eu estudava na intenção de 

não esquecer a matéria, já que no dia seguinte 

haveria prova da faculdade. Contudo, ainda que eu 

quisesse fazer a prova, não ia conseguir lembrar de 

tudo. Eu tentei vários métodos, até que, com muita 

raiva, decidi colar na prova. Escrevi todas as 

respostas em um papel. 

 No dia seguinte, enquanto me arrumava para 

ir à faculdade fazer a prova, peguei o papel e, 

quando ia colocar no bolso, olhei para ele e me 

questionei se aquilo realmente estava certo. Foi 

quando me veio à memória todas aquelas noites de 

estudo que tinham o mesmo resultado: eu não me 

lembrava de nada, eu não conseguia aprender 

nada. Então, coloquei o papel no bolso e fui para a 

faculdade. 

 Enquanto fazia a prova, eu olhava as 

respostas no papel, até que me deparei com uns de 

meus colegas me observando. Isso me deu um frio 

na barriga, pois um deles chamou o professor e, 

mesmo falando baixinho, eu podia escutá-lo, me 

dedurando. Fiquei com muita raiva e nem tinha 

reparado que o professor já estava ao meu lado. Ele 

me mandou esvaziar os bolsos, então levantei e 

comecei a fazer isso e, como o esperado, o papel 

caiu no chão. O professor pegou o papel, recolheu 

a minha prova e me mandou voltar para casa. 

Enquanto eu saia, ele dizia: 
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— Você já é um adulto e se não consegue fazer 

uma prova de maneira justa, você não merece estar 

aqui. 

Em silêncio e com muita raiva, eu voltava para 

casa, mas além de raiva eu sentia tristeza, pois sabia 

que a faculdade mudaria a rota da minha vida. E 

tudo isso aumentou quando a direção da faculdade 

decidiu pela minha expulsão. 

Eu estava em conflito. Não havia um só dia 

que não pensasse em me vingar e eu sempre falava 

para mim mesmo que não faria mal para aquele 

colega. Até que um dia, enquanto andava pela rua, 

ele veio em minha direção como se nada tivesse 

acontecido, como se ele não fosse o responsável 

por ter acabado com a minha vida. Ele não 

imaginava que eu sabia de TU-DO! Parecia 

desconhecer o fato de que eu sabia que ele havia 

me dedurado. Isso despertou o mal dentro de mim. 

Eu queria me vingar! 

 Comecei a bolar meu plano de vingança e 

pensava nisso todos os dias. 

Até que, dias depois, eu recebi um convite de 

outro colega para ir a uma festa na casa dele. Isso 

era a chance perfeita para eu colocar meu plano em 

prática. 

 Fui aos arredores da cidade em uma loja de 

armas e comprei uma pistola com silenciador e, com 

o restante do meu salário, comprei uma roupa de 

festa. Então reuni coragem e convidei a minha vítima 

para uma festa inesquecível. 
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 No dia da festa, entro na casa e logo de cara 

o encontro bebendo. Depois de vários drinques, ele 

já está bêbado e eu tiro proveito disso.  Disse para 

ele que havia mais bebida no porão da casa e o 

convidei para irmos até lá. No porão, eu saco a arma 

e, com bastante ódio, eu aperto o gatilho. Saio da 

festa o mais rápido possível para não ser visto por 

ninguém. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayo Richard Batista Machado, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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28. O EXPURGO 
 

“Não possuirá meu perdão de maneira 

alguma. A única moeda que pagará todos os seus 

crimes será a sua morte. Afinal ele havia feito tudo 

aquilo, não?” Pensei. 

O chão vermelho me abalava conforme 

crescia a quantidade daquele líquido escuro com 

cheiro de ferro. Seus choros e gritos me faziam 

repensar o que eu estava prestes a fazer. Uma 

sensação de terror me atingia, algo como se fosse 

uma euforia. Contudo não deixei esses sentimentos 

interromperem meus objetivos, pois ele não era 

mais humano, certo? Eu estava livrando a sociedade 

desta praga. Quando eu o ouvia gritar por socorro, 

me lembrava de que ele era somente uma simples 

barata infame, a qual usurpa, rouba e mata tudo que 

chega perto. Seria um favor ao mundo se ele 

sumisse.  Ele me fez passar por aquilo todos esses 

anos, me fazendo engolir meu orgulho, me 

lembrado daquele maldito dia, eu realmente 

deveria matá-lo. 

— Por quê? Disse Paul, com uma voz trêmula. 

— Bem, você sabe. Tenho que assumir os 

negócios da empresa. 

— Isso tudo por inveja? 

— Não, por favor, seja mais educado, inveja é 

um sentimento infame, infantil, o que eu sinto é algo 

mais grandioso... nobre, digamos. 

— Nós éramos amigos, por que está fazendo 

isso? 
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— Você realmente não se lembra? Bem, era o 

esperado, afinal, se passaram décadas, mas não 

precisa se preocupar com o motivo, já estamos aqui 

e é isso que importa. 

— Se você realmente, vai me matar... Eu 

gostaria de saber o porquê. 

— O motivo tão pouco importa para você e 

pelo visto você já aceitou seu destino, isso é hilário. 

Você deve estar com muito medo, mas não 

confunda, essa é a justiça chegando. 

— Justiça? Você ao menos me fale o motivo — 

cof cof— isso não é justiça. 

— Deus é a justiça! Sua espada de fogo nunca 

falhará, mesmo que seja tardia. Nem que seus 

servos tenham que derramar sangue inocente para 

isso, mas a justiça será feita. O Deus todo poderoso 

tenha pena desta pobre alma, a qual foi corrompida 

e se tornou um demônio. Eis me aqui, o anjo do 

Senhor,  para purificar e libertar-vos do mau, pois 

somente são  d’Ele o caminho e a verdade.— Durante 

esses momentos, eu sentia que não era eu, minha 

sanidade estava se esvaindo, eu podia sentir… 

— Você é doente! Você está usando a palavra 

de Deus como uma descul -cof cof. 

— Tsc, tsc... Se você realmente pensa isso... 

Bom, não posso mais perder meu tempo aqui, a 

Arasaka já está me ligando, parece que já 

perceberam sua falta. Tenho que voltar logo. Ah! Só 

mais uma coisa, eu volto daqui  a uma semana, até 

lá, aproveita essas correntes e os ratos como 

companheiros. 

— Maldito, isso tudo é só uma brincadeira, 

certo? Volte, Michael! Você não vai me deixar aqui 
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realmente, né? Eu confiei em você todo esse tempo, 

subi você de cargo, você era meu braço direito, por 

que isso tudo agora? 

— Tudo isso era uma simples atuação. Ouça, 

não devo mais nada a você, pois seu fim está perto 

e toda essa sua falsa generosidade não pagará o seu 

mau anterior. Vejo você depois de uma semana — 

enquanto eu fechava o contêiner, ele só me olhava 

e não falou uma única palavra. 

Durante essa semana, eu estava resolvendo 

os problemas da empresa, já que o dono havia 

desaparecido. Como eu era o segundo dono, logo 

todo concordaram que eu deveria assumir a 

Arasaka. Não havia nenhuma suspeita sequer sobre 

mim, meu trabalho havia sido perfeito, mas eu não 

iria deixá-lo morrer naquele local, então voltei. 

— Bom dia, eu voltei! Você não parece 

contente em me ver...  Não se preocupe, hoje isso 

tudo acaba. 

— Você é um... Eu sabia que isso era tudo uma 

terrível brincadeira, mas não pense que irá se safar 

disso. Você pagará caro. 

— Oh, sim, uma brincadeira. Vou te levar para 

casa, mas vamos passar em um lugar primeiro. 

— Eu realmente achei que você iria me matar. 

Era um desespero todo dia, a semana parecia um 

mês. Porém, eu pensei: ele se tornou meu melhor 

amigo, por que ele iria fazer isso? É claro que é uma 

brincadeira de mau gosto. 

— Vamos logo, entre no carro, vamos voltar — 

Ao falar isso, até pude sentir pena, vi uma fagulha de 

esperança acender em seu olho, ele estava 

reconfortado. Então seguimos caminho e fomos a 
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uma fazenda isolada e distante. Abri um estábulo e 

peguei uma cruz bem grande, de madeira e a deitei 

no chão, ofereci a Paul pílulas de nutrientes, pelo 

menos era o que ele pensava. Rapidamente ele 

ficou desacordado por causa das pílulas, então 

peguei pregos grandes, posicionei seu corpo na 

cruz, e comecei a pregá-lo. Quando ele recobrou a 

consciência, eu já havia terminado, só faltava 

levantar a minha obra-prima. 

Logo ele começou a gritar de dor, sua 

expressão de pavor me deixavam tão feliz... Eu 

levantei a cruz, da maneira invertida. Afinal ele não 

era digno de ser crucificado da mesma maneira que 

Cristo. Seus gritos não paravam um instante, então 

sem olhar para trás, entrei em meu carro para sair e, 

por último, ele me disse. 

— Maldito seja você, demônio amaldiçoado 

nesta terra. Será tragado para o inferno comigo. Te 

vejo lá, Patrick. 

Eu o ignorei e entrei no carro. Contudo, 

pareceu-me que ele havia se lembrado de seus atos. 

Eu me assustei quando meu nome verdadeiro foi 

pronunciado. Ele já sabia de sua morte. 

 

 

 

 

Davi Gustavo Loiola, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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29. COISAS DE FAMÍLIA 

 

 

Suportei por um bom tempo as injúrias de 

Fortunato, mas quando ele insultou a honra de 

minha família... 

A família Montresor é uma família 

tradicional, eu diria que também um pouco 

arcaica. Meu avô nos deixou uma generosa 

herança, uma vinícola italiana muito famosa. 

Nossa família também produzia um xarope de 

bordo que era distribuído por toda a cidade e 

que as pessoas costumavam comer no café da 

manhã, como uma tradição.  

Como sou o filho mais novo, fiquei 

responsável por todo o marketing da 

empresa, nossa principal ferramenta de 

divulgação é o Instagram.  Fortunato é um 

velho amigo da família, embora eu o ache um 

pouco louco, sentia grande admiração por ele, 

já que praticamente crescemos juntos. A 

questão é que ultimamente tenho sentido que 

ele faz pouco caso de tudo. Parece que está 

sempre tentando me sabotar, sempre. Eu 

acho que ele sente inveja de mim e da minha 

família e, talvez, seu plano seja tentar usurpar 

tudo para ele. Semana passada ele me 

prendeu em um dos porões da vinícola e me 
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deixou lá por dias, à míngua. Ele só esqueceu 

que o lema da minha família é: “ninguém me 

fere impunemente “. 

Se algum problema ou pessoa me 

impedisse de me tornar dono da vinícola 

passada por tantas gerações, esse problema 

tinha que morrer. Não iria prejudicar o legado 

da minha família por um simples sem noção. 

Fortunato era um alcoólatra declarado e 

foi fácil conduzi-lo ao erro. Atrás da vinícola,  

em sua parte mediterrânea, corredores se 

cruzavam como labirintos. Era o local perfeito 

para o crime. Não fiz isso de repente, preferi 

esperar um dia em que ele estivesse bêbado, 

pois assim ninguém desconfiaria do ocorrido. 

Afinal, o que um bêbado não é capaz de 

fazer? 

Certo dia, a negócios pelo centro da 

cidade, onde ocorria uma enorme festança 

carnavalesca, o encontrei totalmente bêbado. 

Era a ocasião perfeita!  

Mesmo que Fortunato não estivesse em 

si, eu precisava de um bom motivo para fazê-

lo deixar a festa e me acompanhar. Por esse 

motivo, menti  ao falar para ele que tinha 

acabado de comprar um barril de 

Amontillado.  Não somente isso, disse que 

tinha comprado o barril a preço de banana e 

que precisava de um especialista para 
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analisar o vinho, então fiz alusão à um rival de 

Fortunato, disse a ele como se fosse uma 

coisa que já havia decidido, afinal, não teria 

opção melhor, não é!? 

Ele se sentiu ameaçado, disse que eu 

estava enganado ao achar que  conhecia 

alguém mais capacitado do que ele para tal 

serviço. 

Assim, levei-o aos corredores 

subterrâneos da vinícola, onde lhe oferecia 

cada vez mais vinho e ele, totalmente 

despreocupado, bebia como água, apenas 

dizendo como zumbi: “barril de Amontillado“ 

com tamanha empolgação. Horas se seguiram 

até que Fortunato atingiu o limite dos 

corredores, onde uma algema presa à parede 

de pedra o esperava. Louco como estava, nem 

percebeu que agora tinha as suas mãos presas 

e ria como um maluco. Me afastei e comecei a 

terminar o que havia começado. Fechei uma 

parede, o encurralando naquele estreito lugar. 

Suas risadas me faziam estremecer, ele gritava 

“boa piada, mas a gente vai se atrasar para o 

jantar”. 

Fui embora, enquanto ele gritava suas 

últimas palavras: 

“Boa piada, mas... a gente vai... se 

atrasar para o jantar”. 
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Lara Rodrigues Barros, 16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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30. A MELHOR DECISÃO 
 
 
Me chamo Mariana, sou uma jornalista e 

atualmente trabalho em uma empresa conhecida no 
ramo da televisão. Recentemente, fui promovida à 
chefe de redação, fato esse que não agradou muito 
meus colegas de trabalho, em especial Renato, um 
editor veterano da empresa. 

Mesmo tendo muitos anos de experiência, 
Renato mantém sua carreira estagnada há alguns 
anos, ele também não é muito bem-visto por alguns 
funcionários, já que teve alguns problemas de 
comportamento e convivência. 

Desde que entrei na empresa, sempre me dei 
muito bem com todos, mas Renato parecia recusar 
a minha simpatia. Há alguns dias, escutei uma 
conversa entre os editores e, no meio do bate-papo, 
Renato acabou contando um pouco sobre sua vida 
aos novatos. Em meio à barulheira, consegui 
entender que ele adorava cachorros e que se 
autointitulava um especialista em rum, tendo como 
seu favorito o Montilla. 

Algum tempo se passou e as implicâncias 
continuaram, mas agora havia uma novidade, elas 
geralmente eram acompanhadas por comentários 
machistas e desnecessários sobre mim e sobre 
minha aparência. 

Eu sou uma morena alta, de cabelos longos e 
ondulados, olhos cor de mel e corpo mediano, pois 
frequento a academia sempre que consigo. 
Aparência essa que não era poupada dos 
comentários de Renato. 

Já farta de suas “brincadeiras”, resolvi pôr um 
fim nessa história toda, apeguei-me à ideia de 
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vingança contra Renato. Estava certa do que queria, 
precisava apenas de um bom plano para pôr em 
prática meu desejo pela vingança perfeita. 

Passei as últimas semanas sondando Renato 
da maneira mais discreta e inocente possível, 
usando um dos meus maiores atributos como a 
arma, a sedução. Quando percebi seu interesse por 
mim, já comecei a pôr meu plano em ação, 
chamando-o para sair comigo. 

Para a minha surpresa, ele sequer hesitou com 
o convite. Naquela noite, fomos a um restaurante 
local, onde passamos cerca de duas horas 
conversando e tomando um belo champanhe. Após 
uma boa conversa, eu fiz um novo convite, dessa vez 
para um lugar mais reservado, meu aconchegante e 
adorável apartamento. 

Ao chegar em minha residência, propus que 
tomássemos uma dose de rum, ele aceitou e eu logo 
o servi com um belo copo de Montilla, seus olhos 
brilharam como estrelas ao ver a bebida. Depois de 
algumas doses, ele já não respondia por si, estava 
sendo tomado por um grande sono, me fazendo ter 
certeza de que a substância colocada em seu copo 
teria começado a agir em seu corpo. 

Minutos depois, Renato cai no sono e eu entro 
em ação. Começo a organizar a cena do crime, para 
que o fogo faça o seu trabalho e me poupe de 
qualquer possível consequência. 

Encharquei o carpete com a bebida. Posicionei 
Renato cuidadosamente. Acendi o isqueiro e sai 
rapidamente pela janela. Eu me abriguei em um 
hotel próximo dali, em poucos minutos já era 
possível ouvir sirenes e gritos ecoando pelo bairro. 

Meses se passaram e a morte de Renato ainda 
era um grande mistério para todos. A polícia falhou 
miseravelmente na investigação desse caso, 
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fazendo com que a assassina que vos fala, saísse 
impune a qualquer consequência. 

Minha vida segue normalmente, digo, um 
pouco melhor, pois agora não tenho mais que ouvir 
cantadas e comentários desnecessárias sobre meu 
corpo ou aparência, minha carreira está cada vez 
mais promissora. Matar Renato foi oficialmente a 
minha melhor decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Valentina Felipe da Silva, 14 anos 
9º ano do Ensino Fundamental 
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31. OBSESSÃO 
 
 
Estava admirando-a do outro lado da sala, ela 

conversando com meu melhor amigo e eu sozinho. 
A necessidade de ele ser tão próximo da garota por 
quem sou perdidamente apaixonado é real? E sem 
nem perceber acaba se gabando da amizade que os 
dois têm, das conversas que trocam e o quanto são 
próximos. 

   Ele sabe que eu a amo. Desde o dia em que 
confiei no Carlos para ser meu amigo, abri meu 
coração em relação aos meus sentimentos por 
Joice. Não enxerga, meu companheiro de 
engenharia, que quero ter esta mulher na minha 
vida? São meus pensamentos ao olhar com uma 
expressão nem um pouco agradável ao que ele fala: 

   — O dia tão esperado chegou!  
   — Não se anime tanto assim, vai que eu não 

tomo coragem? - falei apreensivo. 
   — Oras Robert, chega disso! Já está há muito 

tempo esperando pelo dia perfeito, apesar de que, 
a meu ver, seja uma tolice você se declarar na nossa 
formatura. Isso porque, pela lógica, vocês nunca 
mais irão se ver, a não ser que eu te convide para a 
minha casa, já que Joice vive lá. 

   Ele  voltou a ser o mesmo, quando pensei 
que estava me apoiando, joga tudo na minha cara 
de novo. 

Assim que a formatura acabou, fui procurá-la 
para confessar meus sentimentos. Olhei em volta de 
todo o campo, mas não a encontrei, passou pela 
minha mente que ela poderia já ter ido embora, 
então fui olhar no estacionamento, o carro dela 
estava lá, ela também e... Carlos?! Ele estava 
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agarrando-a, amando-a de todas as formas. Eu não 
deveria ter expectativas de que ele não me trairia, 
mas infelizmente tinha. 

Desde o dia em que pisou na faculdade, o meu 
amigo sonhava com o emprego perfeito. Todos os 
dias ele me falava sobre isso. Agora, finalmente 
estava prestes a alcançá-lo. Se não fosse por um 
pequeno detalhe. 

Chegado o dia da entrevista de emprego, era 
a minha vez de acabar com cada sentimento de 
felicidade que ele pudesse ter, assim como fez 
comigo quando começou a namorar a garota dos 
meus sonhos!  

Era ordem de chegada, quem fosse pontual 

receberia a vaga, graças ao meu bom senso nunca 

tive problemas com isso, já não posso dizer o 

mesmo sobre Carlos. Então eu planejei o seguinte: 

conseguir o emprego, sair da sala com um sorriso 

estampado no rosto e ver o choro de Carlos.  

    Segui meu rumo e pelas histórias que ouço 

contarem, meu velho ex-amigo foi para o fundo do 

poço, pobre e sem esperanças, já que havia 

depositado todas as suas energias e capacidades 

em um único alvo. Ele deixou que isso o destruísse 

aos poucos e, sem nem perceber, estivera tão 

focado em um único objetivo que esqueceu-se de 

olhar ao redor e manter a mente aberta para outras 

oportunidades. 

Aprendi muitas lições importantes escutando 

sobre a vida de um infiel e de um relacionamento 

tão lindo. Joice continua ao lado de Carlos, mesmo 

na desgraça. Vai ver era amor verdadeiro, mas não 

me arrependo. Fiz tudo por um prazer momentâneo 
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e me satisfaria apenas em saber que aquele que me 

fez sofrer um dia está três vezes pior que o antigo 

eu. Fiz pelo simples fato de desejar que ele chorasse 

e sentisse a dor tanto quanto eu. Fiz pela vingança e 

faria tudo de novo apenas pela oportunidade de ver 

aquela alma miserável sofrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linda Karla Rabelo Dias, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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32. DIVERSÃO MORTAL 
 
 
Já chega! Não consigo mais aguentar o 

Michael! Desde crianças, Michael e eu éramos 
melhores amigos e, por muito tempo, tivemos uma 
ótima convivência, mas desde que entramos no 
Ensino Médio, ele tem me tratado de uma forma 
horrível. Eu tentei, por muito tempo, ignorar tudo 
isso, porque ainda o amava e não queria jogar fora 
todo o tempo que fomos próximos, mas o que ele 
fez agora não posso perdoar!  

      Julie é a garota que gosto desde o primeiro 
dia de escola, ele sabia disso e mesmo assim 
começou a namorá-la! Não consigo sequer 
expressar em palavras o ódio que estou sentindo, 
mas de uma coisa eu sei: Michael vai me pagar por 
tudo! 

       Era fevereiro e, com o carnaval, estavam 
chegando vários parques de diversões na cidade. 
Eu sempre odiei esse tipo de atração, mas, dessa 
vez, me alegrei com a notícia de que um desses 
parques funcionaria perto de nossa escola. No 
período de aulas, aproveitei a primeira 
oportunidade que tive para falar com ele. 

— Oi, Michael! Tudo bem? — Disse-lhe com o 
sorriso mais agradável que pude. 

— Hey! Qual é, tem que parar de falar assim tão 
certinho, John! — Disse ele, colocando o braço em 
meus ombros — O que manda? 

— Você soube do parque de carnaval que vai 
abrir esse fim de semana? 

— Sim! Parece que vai ser incrível! Fiquei 
sabendo que vai ter até vinho haha. 
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— Bem… Eu pensei que nós poderíamos ir 
juntos  no dia da abertura. 

— Você?! Querendo ir a um parque? Isso é 
estranho hahaha! Nunca achei que ia ouvir isso, 
deve ser realmente um parque especial. Tô dentro! 

— Que ótimo! — Respondi eufórico — Que bom 
que você vai. 

—  E se a Julie vier vai ser melhor ainda!  
— Que ideia incrível você teve! 
Depois disso, fui para minha sala e não nos 

falamos muito. Meu sangue fervia ao pensar que um 
cenário tão ilusório e conturbado da minha mente 
poderia se tornar realidade. Tanta euforia fez com 
que eu ficasse noites em claro, ansioso para que 
chegasse logo o dia em que poderia me vingar de 
Michael. 

Depois de tanta espera, a noite de sábado 
finalmente havia chegado, então vesti uma fantasia, 
que há tempos estava guardada em um baú, e fui 
para o parque. Não demorou para que eu 
encontrasse Michael e Julie na parte central do 
parque. 

— Ah! Oi, John! — Disse Julie, acenando para 
mim. Ela estava vestida com uma linda fantasia de 
rainha. 

— Hey! Que bom que você veio! — Disse 
Michael, me abraçando. Sua fantasia de rei 
combinava irritantemente com a de Julie. 

— Oi! — Respondi sorrindo — O parque está 
realmente lindo. 

— Linda esta sua fantasia. Nunca tinha visto uma 
fantasia de coringa ficar tão boa em alguém! Essa 
calça listrada… Ah…  

— O-obrigado… 
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— Sim, sim, mas não vamos perder tempo com 
isso. Temos que ir logo para as barracas de prêmios, 
antes que os melhores acabem. 

       Nós fomos para as barracas e, admito, me 
diverti bastante. Em um momento, dei a Julie um 
ursinho de pelúcia que consegui e, apesar de 
Michael ter ficado bravo comigo, valeu a pena ver 
seu sorriso doce. 

      Com o passar da noite, pouco a pouco, fiz 
com que Michael bebesse até se embriagar, de 
maneira que ele ficasse vulnerável. Nessa hora, nós 
já tínhamos ido em quase todos os brinquedos e 
atrações, então fomos para a praça de alimentação 
para comer algo. 

      Nós três estávamos terminando de comer e 
mesmo com a quantidade de álcool já ingerida por 
ele, Michael continuava a beber. 

— Michael, você não acha que está bebendo 
demais? — Disse Julie, preocupada. 

— Que is-so amor, eu só bebi um pouquinho — 
disse Michael, soluçando de embriaguez. 

— Você sabe que eu não gosto quando bebe 
assim! Chega, eu vou para a casa de espelhos, me 
chame quando forem embora. 

— F-fala sério! — Exclamou Michael, batendo na 
mesa. 

Depois que Julie saiu, Michael e eu ficamos 
por um tempo andando pela praça, até que veio à 
minha cabeça que aquele era o momento ideal para 
agir. Sugeri a ele que nós fossemos à montanha-
russa antes de irmos embora, e, como esperado, ele 
concordou. Meu coração ficou acelerado ao 
chegarmos lá, torcendo para que tudo corresse 
como planejado. Antes que o brinquedo fosse 
ligado, eu soltei as travas de segurança do meu 
assento e do de Michael, assim, quando a 
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montanha-russa foi ligada, nós podíamos nos 
movimentar livremente. 

      Nesse momento, estávamos os dois em pé 
no carrinho, quase no alto dos trilhos, eu segurei 
Michael na cintura e, com o rosto dele colado ao 
meu, sussurrei: 

— Vida longa ao rei. 
      Em questão de segundos, sentei e travei 

novamente minha barra de segurança, enquanto 
assisti, na descida, Michael sendo arremessado ao 
chão. Nunca havia me sentido tão vivo como 
naquele momento, toda aquela adrenalina fazia 
meu sangue ferver. O parque inteiro parou aquela 
noite, todos aterrorizados e confusos e Julie não era 
uma exceção. Ela ficou arrasada, culpada por seus 
últimos momentos com Michael terem sido uma 
briga e coube a mim o dever de consolá-la. 

      Sei que ao contar isso pode parecer que 
sou um tipo de louco, mas mesmo que isso seja 
verdade, não me arrependo nem por um momento 
do que fiz naquela noite, pois se não tivesse feito 
aquilo, não seria tão feliz quanto sou hoje. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liz Cristina Ferreira, 15 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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33. IRMÃOS   
 

 

Nada mais me importa… Eu já perdi tudo 

mesmo, eu finalmente irei realizar o meu último 

desejo: acabar com a vida daquele infeliz. 

— Erick… Preciso da sua ajuda…. 

— Para o que você precisa de mim Leandro? 

— Preciso "arrumar" o meu porão, você 

poderia me ajudar? Ele está cheio de tralhas velhas. 

— Ok… Daqui a 30 minutos, eu estarei aí…. 

 

      Uma hora e meia  depois: 

 

— Me desculpe por me atrasar, fiquei preso 

em um engarrafamento. 

— Ok, sem problemas. 

— Então vamos começar a arrumar o porão? 

— Vamos… 

— Leandro, onde está toda aquela bagunça 

que você disse? 

— Aqui, irmão. 

Em um certeiro golpe, com uma velha pá, em 

sua cabeça, eu acabei de vez com aquele que 

arruinou a minha vida… 

Preciso dar um jeito de desaparecer com seu 

corpo. Talvez se eu o enterrasse no quintal, mas isso 

chamaria muita atenção… Talvez eu deva fazer isso 

aqui mesmo.  

Após um longo tempo, agora com um buraco 

de 2 metros de profundidade no centro do meu 

porão, eu começo a ouvir uma voz bem familiar. Ele 

ainda está vivo! 
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Rapidamente eu o amarrei e fiquei 

extremamente confuso, não era para eu ter falhado 

de tal maneira, eu planejei isso por tanto tempo… O 

que eu devo fazer com ele? Então sai do porão e fui 

diretamente para a cozinha e peguei a maior e mais 

afiada faca que eu possuía.  

Como devo matá-lo? Perfurando seu peito 

repetidas vezes? Não. Faria muita "bagunça", talvez 

em sua garganta… 

Quando eu retornei ao porão, eu o encontrei 

histérico e em prantos. Implorando por sua vida. 

Seus gritos me irritaram e então eu decidi o que eu 

faria. Com outra pancada em sua cabeça, ele 

novamente apagou.  

Talvez eu devesse deixá-lo ali, mas… Eu 

preciso me safar disso de alguma forma. Se eu o 

deixar aí, com certeza vão me culpar.  

Naquele buraco, eu iria jogar o meu irmão, 

ainda vivo para não sujar meu porão por completo, 

e “cimentá-lo” para acabar com qualquer vestígio. 

Assim eu o fiz. Agora debaixo dos meus pés 

está aquele que me humilhava sempre quando tinha 

a oportunidade, aquele que usurpou tudo o que me 

pertenceu. Mas…. E agora, como eu prossigo? 

Conclui o único objetivo da minha vida, eu me sinto 

tão feliz, porém vazio… 

Agora não tenho motivos para sentir isso, até 

porque, toda a minha vida fui sua sombra. Na 

infância, eu era "deixado para escanteio",  já você 

recebia toda atenção. Sempre valorizavam a sua 

"inteligência", sua "beleza", sua "responsabilidade", 

qualidades as quais você não possuía. 
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Em nossa adolescência, você sempre foi o 

"popular", rodeado de pessoas, um "aluno 

exemplar". Nada da "vida" que você viveu era 

verdade e você sabia disso, não é? Suas "incríveis e 

altas notas" durante a escola só foram alcançadas 

por que EU  fazia seus trabalhos e provas, enquanto 

você ia a festas… Todos os SEUS erros, caíram sob 

minha responsabilidade…  Enquanto você era o 

"amigo de todos", o extrovertido, eu nem mesmo 

conseguia fazer uma amizade verdadeira, afinal eu 

era o "excluído", todos que vieram falar comigo  

apenas queriam se aproximar de você. 

Até mesmo a garota, a qual eu mais amei na 

minha vida, apenas queria se aproximar de você. 

Isso me destruiu, eu nunca fui amado realmente. Os 

melhores momentos que tive na minha vida foram 

junto a ela. Tudo o que vivi por 6 meses da minha 

vida foram uma mentira, para no final eu ser trocado 

pela escória da família… 

Agora com 28 anos eu ainda não lhe suporto. 

A mulher da minha vida, agora está ao seu lado, 

sustentando uma mentira, a qual você chama de 

família, com  filhos e esposa "felizes". Não negue! 

Você além de ausente na vida de seus filhos era um 

bêbado miserável  e, constantemente, traia sua 

esposa. 

Você me dá desgosto, a empresa, a qual NÓS 

FUNDAMOS, faliu devido A SUA MÁ 

ADMINISTRAÇÃO. Novamente as consequências 

dos seus erros caíram sobre mim, eu fui preso, 

tomaram meus bens e meu dinheiro. Não conseguia 

nem mesmo para pagar o aluguel e tive que voltar a 

morar com a minha mãe. Eu me tornei um fracasso, 



126 
 

já você não perdeu praticamente nada, pelo 

contrário enriqueceu comprando as MINHAS ações 

na empresa. 

Mas o que eu poderia fazer… Perante um 

homem com "imenso poder", com "conhecidos" 

importantes em cada canto do Brasil, devido a sua 

fortuna, processá-lo? Claro que não… Mas eu nunca 

imaginei que alguém com esse seu poder, 

conquistado pelos meus esforços, cairia facilmente 

em minha armadilha. 

Ha ha… vamos me responda agora, o gato 

comeu a sua língua? Vamos me responda meu 

querido irmão. Ah! Me esqueci: os mortos não 

falam. 

Mesmo após o meu terrível ato, eu consegui 

sair impune. Impressionantemente ninguém 

suspeitou da minha viagem depois do 

desaparecimento do meu irmão.  O importante 

agora é que eu finalmente consegui alcançar a 

minha felicidade, tenho uma família, um emprego. 

No final, os fins justificam os meios, não tenho 

nenhum arrependimento. Porém, após 23 anos, o 

meu passado ainda me persegue, junto de uma 

dúvida…  Por que eu não fiz isso antes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Henrique dos Santos Mota, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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34. A GARRAFA DE LEROY MUSIGNY 
 

 

“A vingança é um prato que se come frio”, 

dizia meu avô. Durante vários meses preparei essa 

refeição e esperei que esfriasse para minha boca 

não ser queimada. Afinal de contas, ser punido por 

uma punição era uma coisa que jamais deveria 

acontecer com um membro dos Montresor e eu 

pretendia continuar esse legado. 

Com uma taça na mão, Jeremy Fortunato se 

aproxima de mim e logo trato de abrir um sorriso.  

— Meu amigo! — Ele me cumprimenta com um 

aperto de mão.  

— Jeremy, que bom te ver! E como vai o 

casamento? 

— Não poderia estar melhor — ele olha para 

trás onde sua esposa conversa animadamente com 

a minha avó. Eu me dou a permissão de observá-la 

por alguns segundos. 

— Fico feliz por você. Aproveitando a festa? 

— Cá entre nós, Most — odeio esse apelido. — 

Poderia estar melhor se você tivesse alguma 

novidade na sua adega. 

Eram essas palavras que eu esperaria a noite 

toda, se fosse preciso, para ouvir. 

— Já que você tocou no assunto... 

Recentemente comprei uma garrafa de Domaine 
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Leroy Musigny. Quando tiver um tempo, talvez 

possa vir ex...  

— Agora mesmo! — Ele me interrompe já 

largando sua taça de champanhe.   

— Pensei que tivesse que dar uma palestra 

agora sobre empreendedorismo.  

— Isso pode esperar, não são todos os dias 

que a oportunidade de degustar um Leroy Musigny 

cai do céu dessa forma.  

— Já que insiste... — Dou de ombros e o chamo 

para me acompanhar. Fortunato e eu saímos do 

salão de festas do Edifício Montresor e subimos até 

a cobertura. Entramos no meu apartamento e logo 

nos dirigimos até a catacumba dos vinhos, como eu 

carinhosamente chamo a minha adega.  

— Fez alguma mudança recente aqui? — 

Jeremy pergunta assim que entramos já notando a 

abertura enorme na parede dos fundos e os tijolos 

que estão faltando, no canto da sala.  

— Eu irei fazer um escritório anexo. 

— Pelo que conheço de você estaria 

escravizando trabalhadores até essa hora da noite. 

Por que não tem nenhum aqui? 

— Talvez seja porque eu mesmo estou 

fazendo o trabalho — digo indiferente enquanto 

pego a garrafa e duas taças.  

— Um maçom? Você? Impossível. 
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— Quando eu estava na Holanda, conheci um 

homem que me ensinou algumas coisas sobre as 

origens da maçonaria. Resolvi testar meus novos 

conhecimentos construindo alguma coisa eu 

mesmo. 

— Jamais diria que você faria um trabalho 

desse, Most. 

— Parece que você não me conhece tão bem 

quanto diz — ele me olha desconfiado e estendo a 

taça em sua direção. — Tem certeza de que não quer 

voltar para lá? Os empresários esperam sua fala 

hoje. 

— Por que diabos eu trocaria uma garrafa de 

Leroy Musigny por um bando de engravatados 

egocêntricos? Dê-me logo esse vinho, Most.  

Encho sua taça o tanto certo para uma 

pequena degustação. Ele cheira, balança, observa... 

Um verdadeiro enófilo. Após alguns segundos, ele 

faz um gesto para que eu encha mais sua taça. 

Obedeço e encho quase até a borda, pois sei que 

ele iria preferir assim. Aproveito para encher 

também a minha.  

— Se isso aqui não é o paraíso, com toda 

certeza é a porta — ele fala balançando a taça.  

— Antes que se embebede de vez, peço que 

reconsidere o meu conselho e volte para a festa, 

Jeremy. 
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Ele responde com um som de desdém e 

começa a tirar os sapatos, ficando totalmente à 

vontade na minha poltrona. 

— Deixe-os falando sozinhos. 

Olho o meu relógio e espero o minuto exato 

até a taça do homem à minha frente cair no chão e 

o vinho sujar o carpete. 

— Você está bem? — Pergunto numa calma 

letal. 

— Eu me sinto meio... tonto.  

— Ah, Jeremy... eu disse que era melhor ter 

voltado.  

Eu me levanto e vou até ele, apesar de 

Fortunato ser mais robusto do que eu, o remédio 

que coloquei no vinho para deixá-lo grogue facilita 

o meu trabalho.  

— O que... você... está fazen... do? — Ele 

pergunta ainda desnorteado enquanto o carrego 

para dentro da abertura da parede e prendo seus 

braços nas correntes que instalei na parede de 

dentro do anexo. 

— Não se preocupe, o efeito do remédio 

durará apenas cinco minutos — me abaixo para ficar 

no seu campo de visão. — Não deveria ter insultado 

um Montresor, aceite seu destino agora.  

— EDWARD! — Ele grita, mas já estou do lado 

de fora com as mangas da camisa arregaçadas e 

colocando tijolo por tijolo de volta na parede. 
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Quanto mais perto chego de terminar a parede, 

mais seus gritos de súplica ficam abafados.  

— Por favor! Pare com essa brincadeira, eu já 

entendi — ele para de chorar e soluçar e começa a 

rir. — Que brincadeira engraçada há-há-há-há-h. Já 

entendi, pode me tirar daqui.  

Um longo silêncio se passa quando pego o 

último tijolo.  

— Edward? — Sua voz agora não passa de um 

sussurro e uma tosse engasgada sai de sua 

garganta. Coloco a cabeça no buraco do último 

tijolo. 

— Você tem alergia a pólvora, não é? — Solto 

uma risada enquanto ele busca o ar que já não existe 

mais naquela sala. Antes de colocar o tijolo olho 

para os sapatos que ele deixou no chão, pego e os 

jogo lá dentro junto com seu dono que agora 

começa a desfalecer aos poucos. Também pego a 

minha taça de vinho, não foi tocada, e a jogo lá 

dentro. O que matou Jeremy foi o que ele mais 

amava. Coloco o último tijolo e dou um fim a isso. 

Depois de colocar um papel de parede e 

esconder todo o material usado, abri a camisa e 

baguncei o cabelo. Me joguei exatamente na 

poltrona onde o homem, agora emparedado, estava 

há algumas horas e fico em uma posição que deixa 

explícito o quanto estou bêbado. 

Quando finalmente me encontraram, eu fiz a 

melhor atuação da minha vida, dizendo que 

Fortunato abandonou tudo e todos para se casar 
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com uma loura em Las Vegas. Não foi tão difícil 

acreditarem nisso, considerando sua reputação. 

Não sei qual parte do trabalho ficou melhor, a 

parede (que logo no dia seguinte dei os retoques 

finais) ou a minha atuação digna de um Oscar.  

Jeremy Fortunato realmente achou que 

poderia me insultar e sair dessa a salvo, porém meia 

década depois desse acontecimento, o legado dos 

Montresor de punir com impunidade ainda 

permanece.  A bela esposa do homem emparedado 

ainda permanece também, mas agora... ao meu 

lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priscila Cordeiro Barboza,  16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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35. LUAR SANGRENTO 
 
 
Não importa de onde venha ou quem seja, 

todos nós temos alguma crença que se diferencia de 
nossa verdadeira religião ou do nosso puro 
ceticismo. Talvez, a criação do mundo fosse algo 
muito mais profundo e sombrio ou talvez fosse algo 
muito mais simples e até mesmo acidental. A 
verdade nua e crua nunca será revelada ou 
descoberta, mas diante dos seres humanos e de 
suas especulações, imaginações e ilusões há 
sempre alguém que diga ter razão.  

No caso deste mundo, esse ser é um lúpus! Um 
homem com espírito de lupino em seu corpo e alma 
mais animalesca do que verdadeiramente humana. 
Desse homem nada se sabe além das lendas 
repassadas de geração em geração, mas também 
em tudo se acredita, pois, para muitos, ele foi 
responsável pela salvação da raça humana. 

Como um homem, um único ser, é capaz de 
trazer à humanidade uma esperança? Como pode 
um homem carregar consigo a alma de um animal 
feroz? Como ele pode lidar com isso? Poderia ele 
controlar seu espírito? 

São questões sem uma resposta clara ou uma 
resposta verdadeira, sincera e correta. Contudo, nos 
dias de hoje, os vários homens que vieram depois 
daquele, não só carregam o espírito do animal 
como também o entendem, se comunicam com ele 
e, em certos momentos, até mesmo o controlam. 

Quão abençoada a civilização que detém 
tamanha capacidade e poder ao usufruir da força e 
das habilidades de esplêndido animal! Quão 
abençoada foi de não precisar mais se preocupar 
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com diversas doenças, fraquezas ou tão frágil 
vitalidade! 

Há quem se pergunte: “oras, mas qual animal 
seria esse? Como pode um homem se fundir a um 
animal?” 

Bem, um animal conhecido por ser símbolo de 
virilidade, força, brutalidade e beleza? Confesso que 
vários animais vêm à minha cabeça, mas este em 
questão tem um “que” a mais, ele possui focinho, 
garras e orelhas pontiagudas… O lobo nunca foi tão 
significativo para a humanidade até que se tornasse 
a representação de sua vida! 

Sobre a criação dessa nova “raça”, há muitas 
especulações, lendas e contos que se dizem 
verídicos. Porém, não há uma certeza absoluta 
disso, além daquela que um homem um dia 
mostrou-se em sua forma mais animal e declarou 
que, a partir dali, todos os outros homens 
possuiriam esta mesma forma, com diferentes 
habilidades e níveis de força. 

Você já deve saber que numa alcateia há um 
alfa, aquele que comanda o bando, e cada alfa tem 
seu ômega, mas e quanto aos humanos que agora 
também eram lobos? Também existiria um alfa? Um 
ômega? 

Por mais maluco que pareça, a humanidade 
não deixou a desigualdade e a divisão de classes 
para trás, então existem classificações distintas entre 
os homens e seus lobos.  

Temos alfas, alfas lúpus e uma outra casta – da 
qual falarei mais tarde! Temos ômegas, ômegas 
lúpus. Também há os betas, muitas vezes estes são 
os mais antigos da nova raça e, por isso, não 
possuem tanta vitalidade e acabam sendo 
rebaixados. Assim, em tese, eles são os mais fracos 
da alcateia e fazem um papel pouco importante na 
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sociedade – entenda-se – são tratados como escória 
e empregados por muitos alfas! 

Ah, disse que iria falar de uma outra casta dos 
alfas, pois bem… Alfas lúpus originais são aqueles 
descendentes do primeiro lúpus que pisou na terra 
e que carregam, teoricamente, um espírito quase 
imortal dentro de si. São alfas que além de maiores, 
mais fortes, mais rápidos, com melhor audição e 
olfato, também são os mais poderosos. Eles são 
capazes de subjugar qualquer outro alfa, ômega ou 
beta. Podem usar sua voz de comando até mesmo 
com outros alfas lúpus, o que é bem assustador para 
eles! 

O clã Hati possui uma força e liderança 
inegável diante da humanidade. Mas também 
carrega uma história sombria por trás de sua glória. 
Essa história me foi contada e agora venho contar 
para vocês dos primórdios: uma época sombria em 
que tudo aconteceu e como aconteceu! 

Magnus Hati, um dos primeiros homens a se 
formar na medicina, foi considerado o melhor 
médico de todo o seu país ao salvar a vida de 
dezenas de pessoas infectadas com uma doença 
inexplicável e totalmente mortal. Ele começou a 
buscar algumas informações sobre a doença, sem 
realmente conseguir algo relevante ou que pudesse 
explicar o tal surgimento dessa infecção. 

A grande verdade é que nada na ciência 
poderia realmente trazer respostas àquilo nem 
mesmo em nenhum lugar realmente “normal”. 
Talvez, por isso, o rumo dessa história nos leve a 
coisas sobrenaturais. Afinal, se o natural não é capaz 
de entender, ajudar ou explicar, o sobrenatural faz 
esse trabalho muito bem! 

Hati foi um clã conhecido pelas habilidades 
das mulheres da família em lidar com coisas do 
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obscuro, do mágico, do que apenas se sente, mas 
não se vê, ou quem vê não consegue mostrar. Por 
isso, Magnus foi atrás de sua avó, que sempre o 
aconselhava e o ajudava no que precisava, ainda 
mais em questões de trabalho, já que ela era famosa 
por seus conhecimentos de cura. 

O mundo já se encontrava assolado pela 
misteriosa doença, uma doença que começava 
como uma gripe, lhe causava algumas manchas na 
pele e depois se agravava para algo cruel. As 
manchas começavam a coçar, o ato de se coçar se 
tornava quase um vício a ponto de você começar a 
se machucar e as feridas ficavam cada vez piores. 
Sem contar nos outros sintomas, pois você ficava 
cada vez mais debilitado, você já não conseguia 
comer direito, sendo difícil engolir qualquer coisa e, 
por isso, começava a perder peso e a ficar cada vez 
mais fraco. Quando você achar que não pode piorar, 
vem a pior fase de todas: você começava a tossir 
incessantemente, dessa tosse vem sangue e desse 
sangue o indício de que seus pulmões estão 
debilitados - com o adendo de que a respiração é 
quase um desafio!  

Por tudo isso, a humanidade estava quase 
dizimada. Magnus implorou a sua avó que trouxesse 
à tona sua verdadeira força e poder, pois sua 
esperança era que pudesse ajudar as pessoas 
doentes de alguma forma. Ela lhe informou que, 
independentemente do que fosse feito, isso custaria 
um preço e um preço alto, pois o que os deuses 
tinham de poderosos tinham de gulosos. 

A escolha dele foi aceitar o que viesse, afinal, 
não haveria sacrifício grande e difícil demais em 
troca de salvar a humanidade.  Contudo, mal sabia 
ele o que o esperava à beira daquele abismo para 
onde ele estava caminhando! Ele e sua avó foram 
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para o altar do deus Uffe onde fariam um ritual para 
pedir misericórdia a ele por toda a humanidade que 
estava sendo assolada por tamanha catástrofe. 

— Querido, eu vou invocá-lo, talvez ele se 
aposse do meu corpo e fale com você através de 
mim. Tome cuidado com o que fala! - Disse a 
senhora que arrumava alguns livros e runas ali. 

— A senhora também, vovó!  
A mulher iniciou uma oração em alguma língua 

estranha e o homem a observou mudar a feição e 
tom de voz. Apesar de assustado e preocupado com 
a senhora, ele manteve a postura firme e decidida. 

— Ora quem é humano que vem perturbar 
minha apreciação do pôr do sol? - Ouviu a voz grave 
e animalesca e respirou fundo, ajoelhando-se. 

— Uffe, deus da natureza e dos animais ferozes, 
venho rogar-lhe por misericórdia! - Disse de cabeça 
baixa. 

— Poucos humanos ainda conhecem meus 
vários nomes, quem você é? 

— Me chamo Magnus Hati, senhor. Sou filho de 
Thyr Hati e neto de Harald Hati. Minha mãe, minha 
avó, a mãe dela e a mãe da mãe dela servem e 
serviram aos deuses antigos com devoção e amor!  

— Hati… Eu me lembro deste clã. Todas as suas 
mulheres que serviram a mim e a minha família 
sempre foram devotas. Mulheres de almas fortes e 
espíritos ferozes. Para que precisa de minha 
misericórdia, filho de Thyr? 

— Creio que o senhor está ciente da situação da 
humanidade, grande Uffe. Doenças e infecções 
causando milhares de mortes pelo mundo todo. 

— Sim, eu sei de tudo isso, mas nunca ouvi 
sequer uma prece dos seus, até hoje.  

— Muitos humanos já desconhecem os deuses, 
meu senhor! Alguns se perderam pelo tempo e 
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outros deixaram de ser adorados por não 
responderem suas preces! 

— Contudo, você está aqui, ajoelhado diante 
mim, implorando! 

— Eu já não consigo fazer nada, senhor. Há 
anos tento ajudar as pessoas com meus 
conhecimentos medicinais, venho buscando 
explicações para estas doenças e mortes, mas nada 
me é relevante. A humanidade está em seu fim... É...  
Eu entendo que os seres humanos não são os 
melhores seres que os deuses já criaram ou talvez 
tenham perdido seu rumo, mas, senhor, dentre 
todos os maus homens, cruéis e malignos em seus 
pensamentos, falas e ações, não há um sequer que 
mereça ser salvo? - Perguntou o homem finalmente 
levantando a cabeça. 

— Fala de você? 
— Não senhor, tenho noção de minhas más 

ações para com os deuses e suas criações. Se me 
mantenho vivo ainda hoje, creio que seja por algum 
propósito. Por isso, gostaria de poder cumprir com 
meu dever na Terra antes de partir! 

— Não fui eu quem decidiu esse fim para os 
humanos, na realidade, isso é terrível até mesmo 
para mim. Esta praga está acabando com a natureza 
e isso tem me irritado intensamente. O problema é 
que não posso lutar contra todos os outros deuses 
sozinho e conseguir aliados não é fácil quando a 
maioria concorda com essa destruição. Então, se 
veio até mim interceder a favor dos humanos, sinto 
muito, mas é impossível. 

— Não vim para interceder.  
— Não? Então o que quer?  
— Quero fazer uma troca. 
— Uma troca?  
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— Sim. Eu já imaginava que isso era alguma 
punição dos deuses, então pedir a um deus para 
interceder seria burrice. Contudo, eu conheço a sua 
história, meu senhor, de todas as que minha mãe me 
contava a sua sempre me pareceu a mais incrível! 
Um deus que controla a natureza com seus uivos e a 
protege com suas garras, é algo magnífico! Eu 
também sei que busca nas pessoas almas fortes, 
corajosas e benevolentes. Assim, seus seguidores 
precisam disso para serem atendidos, pois preza 
muito pelo espírito feroz do lobo que é. Por isso, eu 
gostaria de fazer uma troca, que pode parecer 
desfavorável, mas é a única coisa que me resta! 

— Diga o que quer. 
— Olhe para meu clã, use seus olhos felinos e 

lupinos, averigue por toda minha ancestralidade e 
descendência, escolha qualquer alma e espírito que 
lhe agrade e tome-o para si. O senhor pode 
reivindicá-lo como servo, como seguidor ou apenas 
como uma alma para alimentar sua força. 

— E o que deseja em troca?  
— Força e vitalidade, como as de um lobo. 

Deixe a humanidade mais forte para que, o restante 
dos saudáveis possa se proteger, manter sua 
linhagem e a vida! Eu sei que a troca pode não 
parecer justa, mas é tudo o que posso lhe oferecer, 
meu senhor, pois não quero negociar a alma de 
outras pessoas além da minha e as de minha 
linhagem! 

— Não é de todo uma troca injusta, Hati. Apesar 
de eu não ser o causador de todas essas mortes, 
algumas delas me beneficiaram, então não é como 
se eu estivesse completamente faminto! - Disse o 
deus em uma reflexão. 

— Talvez. Para convencê-lo, ofereço algo mais, 
meu senhor! - Falou afobado. 
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— O que seria? 
— Duas opções. Acredito que serão de seu 

agrado.  
— Continue. 
— Deixe em nós sua marca, a lembrança eterna 

de sua misericórdia para conosco ou então, se 
desejar, prometo que toda nova geração de minha 
linhagem não só saberá seu nome e história para 
servir-lhe em devoção, como também poderá 
reivindicar uma alma tão forte e feroz quanto a que 
escolher hoje! 

— Vá para casa, no fim desta semana será lua 
cheia, aí então você saberá minha resposta. Até lá, 
cuide das feridas dos doentes com uma fusão de 
beijo-turco, equinácea e fáfia. Você pode fazer tanto 
uma pasta com elas, quanto chás, basta retirar de 
sua seiva para servir como um remédio que amenize 
os sintomas da doença. Tome muito cuidado com 
elas e faça tudo de maneira correta. Sua avó saberá 
como manuseá-las! 

— Eu agradeço, meu senhor! Muito obrigado, 
de verdade! – Disse, curvando-se para ele. 

— Não me agradeça, isso é uma troca, tenho 
que pagar corretamente. Agora vá e quando tiver 
minha resposta, quero que todos estejam atentos, 
pois virei como o vento uivante e lhes darei um 
recado importante! 

— Sim, senhor. Na noite de lua cheia todos 
estarão atentos a sua voz! - Disse ainda curvado. 

— Levante-se, filho de Thyr - ordenou em tom 
ameno e o homem obedeceu de imediato. — Você é 
um dos únicos humanos que teve a oportunidade 
de ouvir minha voz, sua alma pode não ser pura, mas 
é feroz como a de sua mãe e de seu pai. Por isso, 
terá também a oportunidade de ver a minha face, 
como prova de que seu sacrifício será válido!  
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Mal terminou essas palavras e o corpo da 
mulher foi ao chão, enquanto um enorme lobo de 
pelagem negra e olhos escarlates aparecia na frente 
do homem.  A imagem era tanto amedrontadora 
quanto fascinante e Magnus se sentiu hipnotizado 
por aqueles olhos vermelhos que pareciam ter 
chamas queimando dentro de si. Para sua surpresa, 
o lobo gigante curvou a cabeça diante dele e 
esperou. Mesmo assustado, o homem ergueu sua 
mão até a cabeça do animal e a acariciou com 
cuidado.  

Macios e brilhantes, esta era a melhor 
descrição para os pelos negros que recobriam 
aquele enorme animal! Depois de algumas carícias 
que fizera no animal, que desapareceu, Magnus 
logo se preocupou em verificar como sua avó 
estava. 

— Vovó, está tudo bem? 
— Você conseguiu?  
— Não sei, ele disse que dará a resposta no dia 

de lua cheia! 
— Ótimo. Vamos para casa.  
— Espere, precisamos fazer uma coisa antes. 
— O quê?  
— Ele disse para cuidar dos doentes com uma 

fusão de plantas, são três flores, preciso da sua 
ajuda! 

— Certo, então vamos! 
Durante aquele resto de semana, eles 

recolheram as flores, que pareciam florescer em 
abundância. Assim, foram cuidando dos doentes 
com a fusão feita daquelas plantas. 

Foi um alívio quando o médico percebeu uma 
melhora significativa na saúde de todos os doentes 
que cuidava e se sentia imensamente agradecido 
por aquela bênção. 
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A noite de lua cheia chegou, Hati já havia 
anunciado para que todos ficassem atentos e que 
deixassem suas janelas abertas, ele esperava na 
varanda de seu quarto quando sua filha, Lif, entrou 
sorrindo para ele. 

— Oi, querida! - Ele a abraçou e selou seus 
lábios na testa dela. 

— Oi, papai!  
— O que foi?  
— Nada, apenas senti vontade de vir aqui lhe 

abraçar! - Disse sorrindo para o homem. 
— Oh meu bem! - Ele a abraçou com mais força, 

fazendo-a sorrir. - Eu te amo tanto, Lif! Você é minha 
maior riqueza!  

— Achei que sua maior riqueza fosse seu 
hospital!  

— Ele é importante para mim, mas você é mais! 
- Disse segurando o rosto da menina com as duas 
mãos. – Lembra-se da história que eu contava sobre 
seu nome?  

— Que me deu o nome de vida pois trouxe vida 
a sua casa e família, ainda que eu tivesse nascido 
com essa doença?  

— Exatamente! Você é a vida dessa casa, dessa 
família!  

— Eu te amo, papai! - A menina disse sorrindo. 
— Eu te amo, filha! - Disse beijando sua testa 

novamente. - Agora vá para seu quarto descansar. 
Amanhã será um dia muito bom!  

— Está bem, boa noite!  
— Boa noite!  
Assim que a moça saiu do quarto, um vento 

forte soprou frio. 
Era a hora de saber o destino da humanidade! 
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Enquanto o vento passava, palavras eram 
ouvidas em cada mente que o sentia. Palavras 
firmes, seguras e autoritárias. 

Dizia-se: 
“Oh, humanidade, quão pobre padece! Sua 

própria maldade se voltou contra vocês e onde isso 
os levou? À morte! Por todos os deuses, o quão 
miseráveis parecem! Lutando contra algo que não 
conhecem, que não veem, mas apenas sentem e 
como sentem, não é mesmo? Suas mãos que antes 
apontavam para os outros e julgavam, agora estão 
abaixadas. Suas bocas, que antes se abriam 
grandemente e despejavam palavras sujas, agora 
estão fechadas. Suas ações que antes serviam para 
ferir os seus, agora não são possíveis. A miséria tirou 
o seu maior prazer: o de ser humano. Hoje, são 
apenas mortos-vivos, pobres e moribundos. Oh 
humanidade, quão mortal é a sua própria praga?” 

“Devem se perguntar quem sou eu para lhes 
falar tamanha verdade, mas não se preocupem, eu 
não sou o mal. Eu também não sou a morte e a 
destruição completa que tanto esperam. Eu sou 
apenas o vento, a água, as plantas, as flores e as 
frutas. Sou eu todos os animais!” 

“Fui invocado para trazer-lhes esperança, 
proteger o que ainda lhes resta de vida e 
humanidade. Foi oferecido a mim muito, algo que 
nenhum outro humano teve coragem de oferecer. 
Acredito que tamanho sacrifício deva ser valorizado 
e reconhecido. Por isso, quero deixar claro aqui que 
devem suas almas miseráveis a um humano corajoso 
e forte. Devem sua humanidade a um homem 
comum, com falhas e erros que vocês tanto julgam. 
Devem sua terra a um homem que entregou tudo, 
que me deu o seu bem mais precioso, seu tesouro 
mais valioso. Portanto, vocês devem cada átomo de 
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seus corpos a um homem que viu a face de um deus, 
que ofereceu seu próprio sangue e que sobreviveu 
ao tocar um deus. Olhem para lua, ela mostra o que 
lhes custou a vitalidade em seus seres medíocres. 
Quero que saibam, não fiz isso por misericórdia, fiz 
isso porque eu vi neste homem a verdade e ela os 
libertou da extinção. Hoje vocês serão marcados e 
essa marca seguirá pela linhagem de todos vocês e 
deve ser sempre uma lembrança do que é 
benevolência e sacrifício!”. 

Ao finalizar seu discurso, o vento e a neblina 
que tomavam conta do lugar se foram. O céu ficou 
limpo e todos puderam observar aquilo que para 
muitos era horrendo e para outros belíssimo: um 
luar sangrento! 

O tom avermelhado que a lua adquiriu 
iluminou toda a terra e ali foi decretado o pacto mais 
importante de toda a humanidade.  

Magnus sentiu-se estranho, algo em seu ser 
estava diferente e dentro de si ele podia ouvir um 
uivar.  

“Não se preocupe, somos um só agora!”, ouviu 
de seu interior.  

Mesmo assustado, um sentimento dentro de si 
não lhe dava tempo para pensar no que acontecia 
com seu corpo. Ele correu para fora de seu quarto e 
foi para o que ficava no final daquele corredor. A 
porta do quarto de Lif se encontrava fechada, mas o 
vento frio que vinha dali preocupou o homem. 

Ele entrou com afobação e avistou sua filha 
deitada na cama. Seus olhos azuis estavam 
fechados, sua boca sempre vermelha estava 
assustadoramente branca e em seu braço, 
repousado sobre o travesseiro, tinha uma marca. Ao 
se aproximar, Magnus pode ver a marca: era um 
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desenho como os das runas de sua avó, um lobo 
gigante, de olhos azuis e com o coração exposto. 

“Nenhuma alma seria mais forte, corajosa, pura 
e feroz quanto a dela. Nenhuma antes ou depois 
dela! E por isso a escolhi para ser a vida que traria 
vida novamente a humanidade!” - ouviu mais uma 
vez aquela voz em seu interior.  

Sem que percebesse, seu corpo começou a se 
deformar, suas roupas rasgam ao passo que seu 
corpo aumentava de tamanho e sua visão se tornava 
mais apurada.  De sua boca não saia um grito pela 
dor que sentia, mas sim um uivo. Ele havia 
finalmente entendido, aquilo já estava premeditado, 
fora escrito antes mesmo de que ele nascesse. Sua 
vida seria responsável pela sobrevivência e paz de 
outras vidas! Agora ele sentia a dor, a dor de um 
sacrifício mais valioso do que dar todos seus bens e 
sua própria vida. Aliás, nada doía tanto! 

Outro uivo ouviu-se dali e quando sua cabeça 
se ergueu, a lua de sangue já dava lugar ao sol. Os 
primeiros raios invadiam o quarto e atingiam o 
corpo pequeno e sem vida e que passou a brilhar 
cada vez mais forte, fazendo com que o lobo 
fechasse os olhos com força. 

Ao abrir os olhos, o homem se encontrava em 
sua cama. Ele se xingava mentalmente por ter 
deixado a cortina aberta, se levantou para ir fechá-la 
e, enquanto se arrastava até a janela, em sua mente 
rondava o pensamento:  

"Quantas vezes vou ter que ver isso? Parece o 
sonho mais real que já tive!”. 

— Pai! - Ouviu a voz feminina e olhou em 
direção à porta. 

— Lif! Oi, querida! - Falou, suspirando aliviado 
como sempre fazia ao vê-la depois de noites como 
aquela. 
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— A mamãe disse que precisamos correr, hoje 
é dia de Uffe! - Falou animada. 

— Ah, claro, verdade! O grande dia de Uffe!  
— O senhor nunca me contou a história dele! - 

Reclamou a garota enquanto era seguida pelo pai 
em direção à cozinha. 

— Você sabe a história dele, Uffe é o deus que 
salvou a humanidade da extinção!  

— Mas como ele fez isso?  
— Ele criou uma lua de sangue, com o sangue 

de uma alma pura e feroz - ouviram a voz vindo da 
cozinha e lá encontraram Kerstin, a avó de Magnus. 

— Vovó, não era para contar! - Disse Lif a 
cumprimentando com um abraço. 

— Oras, mas por que não? É a história! Não só 
da salvação da humanidade, mas de como nossa 
família se tornou tão reconhecida.  

— Afinal, dizem que foi do clã Hati que veio o 
escolhido para o sacrifício - disse o homem com 
certo deboche. 

— Foi de nossa família, Magnus.  
— Está bem, vovó, eu acredito! Assim como 

acredito que sou a encarnação de Magnus, o 
salvador! - Disse sorrindo com escárnio. 

— Que deus Uffe lhe dê uma lição, menino! Pois 
saiba que isso é a mais pura verdade! - Disse a 
senhora com confiança. - Lif, querida, você deve ter 
sempre muito orgulho de ser uma Hati e seguidora 
de Uffe, afinal, tem um espírito feroz assim como o 
do grande lobo negro!  

— Eu tenho sim, vovó! E acredito que esse 
sacrifício seja real, afinal, estamos aqui hoje!  

— Exatamente! - Disse a mulher com um sorriso 
bonito no rosto.  

Apesar de se mostrar desconfiado quanto à 
história de sua família, em seu âmago, ele pedia 
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para que esses sonhos que tinha não fossem a 
confirmação daquela lenda, pois apenas a 
possibilidade de um novo ritual, face à situação 
deplorável que o mundo se encontrava, o 
amedrontava. O homem tinha total consciência de 
que se ele e sua filha fossem a reencarnação de pai 
e filha da história, talvez ele precisasse entregar sua 
Lif também. Seu espírito não era tão corajoso ao 
ponto de fazer tamanho sacrifício, nem mesmo para 
salvar toda a humanidade. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alanna Cerqueira de Oliveira, 16 anos 
 2ª série do Ensino Médio 
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36. UMA NOITE DE CONFUSÃO  
 

 

 

“Eu estava em casa,  

à beira da loucura…”  

 
 

Havia quebrado todos os espelhos que 

uma vez estiveram aqui, coloquei cortinas 

escuras tampando cada janela e impedindo a 

vista de coisas do lado de fora. Infelizmente a 

minha casa não era mais aquele mar de paz, o 

nosso querido lar ou refúgio. Eu jamais poderia 

chamar esse lugar de lar. Sons de sapatos 

andando pela casa, gritos, a sensação de estar 

sendo observado, tudo isso era terrível. 

 Definitivamente estava prestes a 

enlouquecer de vez, a mansão antiga da família 

não brilhava como antes, era apenas um grande 

e perturbador breu. A tempestade que caía lá 

fora deixava tudo com um ar mais sombrio 

ainda. O clima estava úmido e frio, parecia que 

a qualquer momento as cortinas seriam 

arrancadas, a ventania nunca esteve tão feroz.  

Em um dos cômodos da casa, pensei ter 

visto a silhueta de uma noiva com um grande 

vestido, que ao invés de ser branco era preto. Eu 

tenho total certeza de que a vi, eu juro! A solidão 

está me fazendo tão mal assim? Resolvi 

finalmente seguir essa imagem que tanto me 

assustava, tenho certeza de que não estou 
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sozinho, alguém cantarolava, uma voz feminina 

e delicada. Quando estava chegando ao 

escritório, um raio caiu dos céus com uma força 

absurda, o barulho do trovão ecoou logo depois 

pelo grande corredor. 

 Abri a porta, e lá estava a noiva, se 

jogando da varanda. Após algumas semanas, 

passei a perceber que esse ciclo se repetia 

todos os dias, ela se jogava, mas antes deixava 

um colar. Esse que eu jurei ter pegado e 

colocado dentro do bolso de meu blazer, mas 

não conseguia encontrá-lo de jeito algum.  Eu 

não consigo mais sair dessa casa, não consigo 

abandoná-la. Eu me sinto preso.  Me sinto em 

um eterno déjà-vu, esse sentimento de que isso 

já havia acontecido nunca passava, só que eu 

não consigo ter mais certeza das coisas que 

acontecem aqui. Nada mais faz sentido. 

 Estava quase por concluir o ciclo da tal 

noiva, mas desta vez, dia 07/10/1987, ela se 

virou e sorriu. Uma série de arrepios percorreu 

pelo meu corpo, logo algo passou atrás de mim.  

“Droga, mas o que é isso?!” 

 Quando ia virar-me... Era eu que estava a 

cair dessa vez? Mas..., mas como? 

 

 

 

 

Alice Costa Guimarães, 15 anos 

9º ano do Ensino Fundamental 
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37. ADOLESCENTES 
 

Eles eram o grupinho de adolescentes mais 

conhecido da cidade, por causa de suas 

brincadeiras maldosas, eles faziam de tudo.  No 

grupo havia cinco adolescentes: Beatriz, Rebeca, 

Luiza, Guilherme e Kaleb. Todos tinham a mesma 

idade, 16 anos, e estudavam na mesma escola. 

Cada um tinha a sua personalidade. Beatriz 

era a patricinha do grupo, tinha que ser tudo do jeito 

dela. Rebeca era skatista, amava andar de skate e 

era a mais estilosa da galera. Luiza era a que 

conhecia todo mundo, sabia de todas as fofocas, 

sabia tudo de todo mundo. Guilherme era 

mandrake e era muito avoado. Kaleb era o mais 

estiloso, o mais bonito do grupo e que tirava as 

notas mais altas. 

Na escola esse grupinho era o mais 

famosinho. Alguns gostavam, outros tinham inveja e 

havia aqueles que eram indiferentes ao grupo.  

A diversão deles era falar mal dos outros, se 

alguma pessoa respirasse perto deles, eles a 

julgavam imediatamente.  

Na escola havia uma menina que eles 

achavam estranha, Kiara. Ela sempre usava preto, 

sempre estava de cara fechada, sentava-se no 

fundão, não falava nada a aula inteira e também não 

gostava deles. Na verdade, ela odiava o jeito deles. 

Quando Kiara os via, logo fechava a cara para 

eles. Ela tinha muita raiva e inveja deles. Ela só 

queria que eles se separassem. 
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Ela e Guilherme já eram até conhecidos, 

porque se encontravam no beco próximo às casas 

deles. Guilherme não falava com ela e nem ela com 

ele. Pareciam dois desconhecidos. 

Até que, certo dia, ela começou a bater um 

papo com ele. Conversaram até altas horas. 

Guilherme viu que eles tinham muito em comum, 

mas Kiara estava planejando algo para mais tarde. 

Kiara e Guilherme se aproximaram bastante, 

até que ele a convidou para um lanche na casa dele 

com o resto da turma. Todos conversavam muito e 

viram que ela não era tão esquisita quanto eles 

pensavam, mas Luiza viu alguma coisa de errado 

nessa menina, parecia meio forçada, mas logo 

deixou de lado porque era besteira. Depois de tanto 

conversarem, todos foram embora e o plano de 

Kiara ocorria como o esperado. 

Passaram-se alguns meses e Kiara começou a 

fazer parte do grupo. Mudou da água para o vinho. 

Quem visse a Kiara de antigamente não iria 

reconhecê-la agora.  

Guilherme estava até gostando de Kiara. 

Até que um dia, Kiara resolveu dar uma festa 

e convidou todo mundo, mas era uma de suas 

mentiras. Ela só convidou o grupinho para a festa. 

Kiara morava num lugar muito distante, com 

muitas árvores e vegetação, parecia um lugar 

deserto, o que facilitou a execução do plano. 

Após chegarem lá, não tinha ninguém. 

Acharam muito estranho e começaram a suspeitar 

de que tinha algo errado. Acharam a casa horrorosa, 

parecia casa de filme de terror. Kiara nunca 
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convidou ninguém para a sua casa, foi a primeira vez 

que ela convidara alguém. 

Ao entrarem na casa, acharam mais feia 

ainda. A mobília era muito estranha. Até que Kiara 

apareceu e o grupo perguntou onde estava o 

restante dos convidados. Ela respondeu que eles 

ainda não haviam chegado. O grupo achou 

estranho, mas ignoraram. Kiara os chamou para o 

porão, pois lá seria a festa. 

Todos desceram para lá.  Eles gostaram da 

decoração, pois tinham umas correntes e parecia o 

Halloween.  Também tinha muitas bebidas e parecia 

que ela já havia começado a festa antes dos 

convidados, porque já estava bêbada.  O grupinho 

perguntou onde ela havia conseguido isso tudo, 

mas ela nem respondeu, simplesmente ignorou. 

Então Kiara resolveu dar umas bebidas para 

eles, só que Guilherme estava parando de beber e 

recusou o drinque. Mal sabiam eles, que Kiara tinha 

colocado “boa noite, Cinderela” na bebida. Todo 

mundo começou a ficar com muito sono e todos 

acabaram desmaiando de sono no sofá. 

Depois de alguns minutos, Kiara havia 

desaparecido. Então Guilherme resolveu procurá-la. 

Enquanto a procurava, ouviu um grito dentro do 

quarto pedindo ajuda. Ele saiu correndo 

rapidamente e quando abriu a porta do quarto, 

Kiara deu uma pancada na cabeça dele e logo 

desmaiou no chão. 

Algumas horas depois, Guilherme acordou 

meio tonto e com muita dor de cabeça, foi quando 

viu que estava preso no porão por uma corrente 

junto com seus amigos, todos permaneciam 
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desacordados. Guilherme se perguntava quem 

havia feito isso, mas foi aí que percebeu que Kiara 

não estava lá e começou a ligar todos os pontos, 

porque agora tudo fazia sentido. 

Depois de se perguntar mil vezes o porquê 

de Kiara ter feito isso, aí finalmente ela apareceu.  

Guilherme estava confuso e queria uma resposta.  

Então Kiara disse que não aguentava o jeito 

deles, esse jeito metido e mimado, sempre se 

achando melhores que todo mundo. Sempre 

julgando e rindo da cara dos outros. Tendo milhares 

de amigos, todo mundo querendo ser  um deles, ter 

a vida que eles tinham. 

Guilherme perguntou se ela iria matá-los e ela 

o ignorou. Ele ficou sem entender, pois eles nunca 

riram da cara dela, nem nada do tipo. Só foi depois 

que ele percebeu que ela não gostava de pessoas 

felizes e que ela tinha inveja. 

Agora que Guilherme havia entendido tudo, 

começou a ficar muito nervoso, porque ele sabia 

que ela seria capaz de matar a qualquer um. Aquela 

Kiara não era a mesma que ele conheceu. 

Passaram-se algumas horas e Kiara havia 

saído de casa. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de 

pegar um grampo no cabelo de Rebeca para tentar 

abrir o cadeado da corrente. Ele conseguiu, mas 

bem na hora Kiara havia chegado com um isqueiro 

e gasolina. Então ele teve que disfarçar muito bem 

para ela não perceber. Ela começou a jogar gasolina 

para todos os lados, sua intenção era queimar todo 

mundo até virar churrasco. 

Quando ela terminou de jogar gasolina, 

acendeu o isqueiro, bastava uma faísca para 
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queimar tudo. Até que ela vira de costas e essa é a 

chance de Guilherme para fugir, então logo 

aproveitou a oportunidade e deu uma pancada com 

uma barra de ferro na cabeça dela, que desmaiou. 

Mas com ela o isqueiro foi junto ao chão em uma 

poça de gasolina.  

Kiara acorda. Tudo não passava de um de 

seus vários surtos psicóticos. Já que ela estava em 

uma clínica psiquiátrica há mais de 20 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Vitória Coelho da Silva, 13 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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38. O HOMEM ESTRELADO 
 
 
Senhor Stern, nascido em 1936, era muito 

conhecido em sua cidade por um homem manso, 
gentil e solidário. Mesmo sem ter bens materiais 
valiosos ou ter uma fama gigantesca, ainda tinha um 
tesouro mais valioso, que era sua família. Formada 
por seus 3 filhos, sua esposa e sua mãe, era um 
exemplo para todas as outras famílias, pois era uma 
das mais unidas da época: jantavam todos juntos à 
mesa, assistiam televisão juntos, todo o aprendizado 
era ensinado do mais velho para o mais novo e as 
mulheres desde muito novas aprendiam a fazer 
crochê com sua mãe. Isso era um diamante entre o 
bronze, pois nesta época o machismo e a 
desigualdade social era algo que não faltava. A 
cereja do bolo era a felicidade deles, se um tivesse 
problemas, os outros iriam ajudar a solucionar. Isso 
era algo venerado em todos os lugares, "Uma 
Família Perfeita". 

  O emprego do Sr. Stern era em um 
laboratório, onde além de conter experimentos, 
também faziam descobertas de novas espécies. Por 
causa disso, o grau de sigilo e periculosidade eram 
altos, o que garantia aos funcionários bons salários. 
Porém, certo dia, seu emprego tornou-se o inferno 
na terra para ele.   

  Tudo começou quando estavam testando o 
reator nuclear para o avanço dos experimentos 
naquele laboratório, o que causou desconfiança em 
boa parte das pessoas, pois na época era algo que 
não tinha muita segurança e qualquer negligência 
poderia causar danos catastróficos. Ao anoitecer, 
finalmente, o Sr. Stern conseguiu concluir seu 
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trabalho com sucesso e estava afoito para voltar 
para sua casa, pois naquele dia, seria transmitido o 
último capítulo da novela favorita deles. Porém, 
houve um descuido no uso do reator nuclear e um 
gás de cheiro forte se espalhava pelo lugar. O que 
os funcionários não sabiam era que os gases que 
estavam vazando eram inflamáveis e qualquer 
equipamento elétrico poderia desencadear uma 
faísca e causar uma enorme explosão. Além do que 
eles teriam que sair do local imediatamente, pois 
além de o gás ser tóxico, poderia causar 
queimaduras e alterações físicas.  

O colega do Stern e seu chefe guiavam as 
pessoas até a saída, entretanto com todas as luzes 
desligadas, o laboratório se tornava um labirinto 
quase infinito. Por engano, uma pessoa apertou o 
interruptor de luz para sair do local e isso 
desencadeou uma faísca. Aquele aperto no 
interruptor foi como um aperto para a morte. Com a 
explosão, todos tiveram que correr 
desesperadamente para a saída.  

Neste dia parece que a sorte não sorriu para o 
senhor Stern. Como se não bastasse a explosão, o 
local estava caindo aos pedaços e havia uma barra 
de ferro que impedia a sua saída. Nem sequer seu 
colega ou os outros funcionários o ajudaram a sair 
de lá.  Rapidamente, o fogo da explosão chegou até 
o senhor Stern, que sentia o fogo ardendo sobre seu 
corpo. Seus altíssimos gritos de socorro eram 
inaudíveis para os demais trabalhadores.  

Uma chuva forte encharcou o local, o que 
impediu o incêndio durar por longas horas. O 
milagre era que, entre as cinzas, saía de dentro delas 
o Stern. Ele sentia dores intensas e sua pele estava 
muito irritada, mas o que importava era que ele 
estava vivo. 
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  Ele foi à cidade com suas vestes rasgadas e 
queimadas e, ao olhar-se em uma vitrine de uma 
loja, percebeu que seu rosto estava totalmente 
diferente, não era como se seu rosto estivesse 
queimado ou sujo, era outra coisa. Ao entrar na loja, 
foi até o provador e se olhou no espelho, na mente 
dele o que ele visualizou era um pesadelo, uma 
visão ou uma assombração, mas infelizmente era ele 
mesmo. Com os danos causados pelos gases e pelo 
fogo, seu rosto estava quase desfigurado, com 
manchas vermelhas sobre o rosto com detalhes 
amarelados que, por coincidência, aparentavam ser 
constelações. 

  Após ter visto a sua aparência no espelho, 
teve uma crise de pânico por saber que seu corpo 
era mais terrível do que qualquer monstro que 
pudesse existir no mundo. Talvez os filhos 
temessem a seu próprio pai, talvez a sua esposa 
tivesse nojo de ter um marido "monstro" e, talvez, 
sua mãe não reconhecesse mais seu filho. 

  Por sorte, o local onde ele estava era uma loja 
de fantasias. O que mais chamava a atenção de 
Stern era uma máscara sorridente amarela com uma 
parte azul e com bolinha rosa em cada lado sendo 
as bochechas. Ao utilizar a máscara, deu um alívio 
por não ter que se preocupar com sua aparência. 

 No dia seguinte, os bombeiros foram até o 
laboratório para procurar por Stern, mas não 
encontraram seu corpo. Todos pensaram que ele 
estivesse morto. Enquanto isso, Stern foi para casa, 
sua família estava superfeliz com a volta dele, pois 
todos sabiam do acidente que havia acontecido no 
laboratório. A família tinha opiniões diferentes a 
respeito da máscara, que ele não tirava por nenhum 
minuto. Seus filhos gostavam bastante, porém sua 
esposa e sua mãe ficavam com o pé atrás. 
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 O Stern até poderia esconder seu rosto, mas 
em seus braços, as manchas avermelhadas com 
detalhes amarelados eram totalmente visíveis. Por 
isso, os moradores da cidade mudaram de atitude 
para com o Stern. Alguns diziam que ele se tornou 
algum tipo de entidade maligna e outros diziam que 
o que ele tinha era contagioso. Isso fez com que 
todos tivessem preconceito e se afastassem dele.   

 Depois de meses, ele retornou ao laboratório. 
Todos ficaram boquiabertos, o Stern estava vivo! Ele 
nunca tirava a máscara e no laboratório não seria 
diferente, mas seu colega disse que ele parecia um 
palhaço e ficou insistindo o dia todo para ele tirar a 
máscara. Cansado disso, Stern tirou a máscara, o 
que fez seu colega ficar perturbado de tão 
apavorante era, mas é como diz o ditado:” o que 
vale não é a aparência e sim o coração”.  

Ao voltar para casa, percebeu que sua família 
estava bastante preocupada, pois foi ameaçada de 
morte. As pessoas acreditavam que, pelo fato de 
Stern ter sofrido uma “mutação”, a família também 
estava contaminada. Temendo por seus familiares, 
decidiu vigiar tudo para que não acontecesse nada 
com eles. 

 Não durou muito, uma multidão estava em 
frente à casa deles querendo executá-los, porém 
todos que estavam na casa tentavam esclarecer que 
não estavam contaminados. O que deixou as 
pessoas ao redor de Stern chocadas  e apavoradas 
foi quando a máscara dele caiu. Depois disso, todos 
começaram a chamá-lo de monstro dezenas de 
vezes.  

Stern, pela primeira vez em sua vida, 
enfureceu-se ao extremo, o que fez com que o seu 
corpo mudasse bastante: ficou bem maior, as 
manchas avermelhadas consumiam seu corpo, seus 
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olhos mudavam de cor e surgiram braços em suas 
costas. Por sua fúria extrema, seus braços se 
tornaram uma espécie de tentáculos enrolados um 
ao outro.  

 Com um golpe no chão, fez ceder o local, o 
que desencadeou o desespero entre as pessoas. O 
grito de Stern era ensurdecedor. A multidão 
começou a fugir. Agora era cada um por si.  Até a 
sua família fugiu de desespero. Quando todos foram 
embora, Stern voltou a sua forma humana, 
assustado com o que ele havia feito.  

 Duas semanas depois do ocorrido, o Stern 
ficou que nem uma águia vigilante, para que 
ninguém fizesse nada contra a sua família. Além 
disso, ele tinha um objetivo principal: achar a cura. 
Isso era importante porque a cada hora, alguma 
parte do corpo mudava, e seus filhos já não queriam 
ver a cara do próprio pai. Por algum milagre, no 
laboratório havia uma fórmula para ajudá-lo a ter 
controle do corpo e evitar mutações. 

 Ao sair de casa para o laboratório, Stern 
nunca imaginaria que um “tchau” seria a última 
palavra que seus filhos, sua esposa e sua mãe 
ouviriam. Chegando no laboratório, fizeram 
inúmeros exames, o estado de mutação do Stern 
estava tão avançado que até os cientistas mais 
experientes tiveram dificuldades de saber o que 
estava acontecendo com o corpo dele. Infelizmente, 
não acharam uma cura para ele voltar ao normal 
permanentemente. Por sorte, ele só precisaria fazer 
certos tratamentos para amenizar a situação dele. 

  Depois de passar a madrugada inteira no 
laboratório, com esperança de ter sua vida normal 
de volta,  retorna para seu lar eufórico, queria dizer 
para sua família que ele poderia ser o "antigo Stern" 
novamente. Contudo a alegria durou pouco, pois 
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avistou de longe uma grande fumaça negra em sua 
casa. 

  Em meio ao desespero total, ele correu o mais 
rápido que pode. Ao chegar perto de sua casa, suas 
pernas tremiam tanto que não conseguia ficar de pé 
ao ver que seu lar foi completamente consumido 
pelo fogo e tudo estava em cinzas, nem sequer o 
reboco sobreviveu. A única coisa que restou, que 
estava em meio as cinzas, era uma fotografia com os 
rostos das pessoas da família queimados e o rosto 
de Stern estava riscado com olhos pretos e chifres, 
simbolizando a entidade maligna que as pessoas 
acreditavam que ele havia se tornado. 

  Depois disso, seus olhos transbordavam em 
lágrimas. Seus gritos de choro eram como se tivesse 
sido torturado. Seu coração se encheu de ódio, 
tristeza e amargura. Depois disso Stern nunca mais 
foi o mesmo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel dos Santos Oliveira Costa, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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39. SENTIMOS ISSO? 
 
 

 
Caminho pelas ruas desta cidade, parece tudo 

tão lunático. Eu me sinto paranoico, sinto como se 
estivessem me seguindo, minha vida está uma 
bagunça, não sei mais discernir entre a realidade e 
o sonho. É o que eu acho, mas continuo 
caminhando, não penso em voltar.  

Eu me sinto sujo, sinto que devo acabar com a 
minha vida por aqui. Então vou em minha gaveta e 
alcanço uma simples pistola, coloco uma bala, enfio 
seu cano em minha boca e... BANG! 

Acabo acordado de mais um sono irreal, eu 
estava sonhando enquanto caminhava, minha vida 
estava passando como um filme em minha mente, 
não sei mais o que fazer, sinto que devo continuar 
caminhando… 

Então eu acordo deste sonho, parecia tão real, 
eu não sei, devo provar que  o que aconteceu era de 
fato um sonho? Levanto-me de minha cadeira e olho 
a janela, não vejo nada, somente o abismo. Eu senti 
como se ele me olhasse de volta, afinal acho que o 
ignorei por muito tempo, estava já na hora de 
encará-lo. Então decido dormir, tudo estava 
girando, estou vendo coisas. 

Contudo, volto a caminhar. O que será que era 
real? Eu sinto como se eu estivesse morto, não sinto 
minha alma. Um gosto amargo toma conta da minha 
boca. Ainda acho que é um sonho, afinal, eu me 
deitei e vim parar aqui, não? Por que não ser o Deus 
deste sonho? Encontro uma arma no chão e, para 
testar, atiro em uma criança que passava. Foi tão 
seco, ela nem sequer fez um barulho de dor.  
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Levanto-me de minha poltrona, acho que 
estou com insônia, não sinto meus braços, é como 
se tivessem sido arrancados, meu peito dói, sinto 
um peso, algo difícil de engolir, quero acabar com 
essa dor aqui. Vou à janela do abismo, o admiro, 
vejo toda sua performance e perfeição, pergunto 
para ele: 

— Por que insiste tanto? 
Então após um grande silêncio ele me 

responde: 
—Sua vida está condenada às trevas. Eu não 

insisto em você. Você que insiste em vir até mim, 
sempre que há problemas. Eu sou uma parte de 
você! 

Eu percebo que estou ficando louco, pois 
estou falando sozinho. Uma reação em cadeia foi 
gerada, sinto um vento forte bater em todo meu 
corpo, quando percebi, já havia acontecido. Eu 
estava caindo, todo aquele gosto amargo foi 
embora e foi substituído por um sabor azedo, 
porém doce. Acho que essa é a famosa expressão 
"doce morte". 

Acordo… me levanto de minha cama. Já é 
manhã, me troco rapidamente e desço, eu não sei 
dizer, mais ainda sinto que estou sonhando. Vou 
tomar café em um lugar perto do meu apartamento, 
lá eu me sinto feliz, pois há uma pessoa que pode 
me acalmar. Uma mulher, tão doce quanto o néctar, 
gentil e bondosa. Ela me lembra minha mãe, me 
sinto reconfortado com sua presença. Então paro de 
pensar nela e caminho até o estabelecimento. 

— Bom dia, Patrick! Vai querer o mesmo de 
sempre? 

— Bom dia, vou querer sim. 
Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora, me 

perdi no seu sorriso. Presto atenção somente nela. 
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—Você ficou sabendo? — Disse ela com uma voz 
mais séria. 

— O que? — Perguntei. 
—Parece que ouve um assassinato. Uma criança 

estava andando na rua de madrugada e atiraram em 
seu rosto. Ela morreu na hora, não havia nenhuma 
testemunha, logo não há suspeitos. 

—Por quê? Por que fizeram isso? 
—Ninguém sabe. Muita crueldade não? 
Apenas balancei a cabeça concordando, então 

bebi meu café, estava tão doce. Passei algumas 
horas conversando com ela, perdi a noção do 
tempo. Então ela disse que tinha que sair e eu me 
levantei, me despedi e fui embora, mas o gosto do 
café ainda continuava em minha boca, só que 
amargava conforme eu tomava distância. Depois de 
ir longe o suficiente, senti um peso na consciência, 
um vazio no peito. Peguei meu carro e fui dar uma 
volta para esfriar a cabeça. 

Andando pela cidade via as pessoas felizes, 
sem medo de viver, sem hesitar em ser humano. 
Então vou para um cinema assistir o máximo de 
filmes que eu podia até o anoitecer. 

— Ei cara, eu vi que você passou o dia todo no 
cinema. 

— Ah sim. Você também — interrompi meu 
próprio raciocínio, mas tinha me lembrado dele, ele 
também estava em todas as seções em que eu fui. 

— Bom, você parece estar sozinho. Saiba que 
este mundo é terrível, ele é um grande abismo. 

— Sim, não sei mais o que é viver. 
 
Ele puxou um cigarro e me ofereceu. Começou 

a fumar sem hesitar, não se importava se não podia, 
ele ditava suas próprias regras.  
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— Toma, esse é meu cartão, faço sabonetes, se 
quiser me ligar, meu número está no verso — disse 
ele, enquanto segurava um cartão rosa de 
sabonetes. 

Peguei e então ele foi embora. Tentei ir ao 
café, mas já havia fechado. Eu estava com insônia, 
não queria dormir. Eu estava com sono? Continuei 
caminhando. 

 Virei a esquina, encontrei uma criança deitada 
no chão e cheguei perto para ver. Ela tinha uma 
marca de tiro na cabeça, eu ignorei e continuei 
caminhando.  

— Não questione, só continue andando.  
Ouvi alguém dizer isso, foi tão vago, não sabia 

se era uma voz humana, mas quando me virei, era 
apenas o cara do cinema. A criança não estava mais 
lá, era só minha imaginação, eu acho. 

— Você nem me ligou, achei que já podíamos 
nos considerar amigos. 

— Ah, sim. Eu até liguei, mas ninguém atendeu. 
Como sabia que eu estava aqui? 

— Lembre-se, não questione, só continue 
andando. 

— Eu estou vivendo no mundo da lua. Minha 
vida está tão confusa, eu acho... 

— Você é incerto até em suas falas. Vamos, 
pegue essa arma aqui. Atire em sua mão, agora. Não 
questione, só continue andando. 

 Peguei a arma e atirei na minha mão. Não 
doeu, meu braço ainda estava dormente. Eu olhei 
para o buraco da bala e não me desesperei. Então 
ele me disse para andarmos um pouco. Fomos até 
um bar e comecei a sentir uma dor terrível na mão, 
então ele pegou minha mão e jogou algumas 
bebidas com um alto teor alcoólico. Senti uma dor 
terrível, mas não me incomodei. Comecei a beber 
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ainda mais para esquecer de minha vida monótona. 
Já estávamos andando torto, fomos até o 
apartamento dele, mas antes de entrar ele me fez 
perguntas. 

— Você já entrou em alguma briga? 
— Não, nunca fui bom de luta. 
— Então por que não vem para cima de mim? 

Vamos, aproveite essa oportunidade. Vamos lutar, 
dê o seu máximo. 

— Não, cara. Você já está bêbado, precisamos 
parar por aqui. 

— Vai fugir? Vamos, não seja um bundão. Vai 
sair correndo igual fez quando matou aquela 
criança? 

— Você sabe? Não importa. Você não era meu 
amigo? Por que vamos brigar? 

— Não questione, apenas continue… 
 Quando eu virei as costas, ele me acertou 

com uma garrafa na nuca, dei um soco em seu rosto, 
então começamos a nossa luta. Depois de ele quase 
me matar, entrei em seu apartamento. Estávamos 
super cansados, eu me deitei no sofá dele e ele foi 
trabalhar nos seus sabonetes. Quando acordei de 
madrugada, eu estava em uma casa abandonada, 
mas havia um bilhete dele em cima da mesa. Não 
consegui ler, pois estava com dor de cabeça e só fui 
caminhando para casa. 

Eu me sentia tão vivo. Era tão bom essa 
sensação de prazer, eu tinha certeza de que estava 
acordado, eu não podia dormir, caso contrário,  
perderia todo esse prazer. Fiquei acordado, 
admirando a selva de pedra enquanto eu 
caminhava. Era tudo tão lindo e tão vívido. Tentei 
ligar para o Tyler para agradecer, mas ele não 
atendia. Então deixei de lado e fui admirar aquelas 
luzes azuis, vermelhas, roxas e amarelas, eu ia para 
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baixo delas e ficava feliz, sentia que eu poderia 
alcançar o céu. Também admirei as estrelas, suas 
constelações, tão lindas, simplesmente perfeitas. Eu 
andava, tudo era tão vivo, eu nunca tinha me sentido 
assim. Olhei para minha mão, o buraco ainda estava 
lá, mas não me incomodava, eu acho. Olhava para o 
relógio, o tempo parecia voar. Quando me dei 
conta, já havia amanhecido, as ruas estavam lotadas, 
as estrelas tinham ido embora e as luzes coloridas se 
apagaram, junto com minhas emoções.  

Senti que devia voltar para casa, mas antes 
passei no café, achei estranho pois a minha garota 
favorita não estava lá, não pude ouvir sua voz pela 
manhã. Perguntei onde ela estava hoje e me 
olharam com estranheza, eu só ignorei e fui embora. 
Chegando em casa decidi repassar em minha mente 
algumas coisas que o Tyler e eu fizemos enquanto 
eu tentava pegar no sono. 

Acho que eu tinha feito uma bomba, mas 
como? Não lembro onde arrumei os materiais, senti 
que só deveria juntar algumas peças. Devo usar? 

Tentei ligar para Tyler, ele não atendia de 
maneira alguma. Procurei o seu cartão, não achava 
em lugar algum. Por fim, desisti de procurar, então 
fiquei imaginando histórias na minha mente: cada 
lugar que eu amei ou odiei estava dessa vez sob 
minha posse, em meu reino, em minha imaginação. 
Era tão divertido lembrar de algumas doces 
memórias. E as ruins... eu as transformava em boas. 
Eu podia, certo? Afinal, é minha imaginação?  

Cansei de alterar meu passado em minha 
mente, senti que deveria correr, correr para bem 
longe, para não voltar. Mas por quê? "Não 
questione, apenas continue andando", lembrei 
desta fala de Tyler, então desci e corri. 
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Não percebi o tempo que se passou, mas não 
me importei, não senti nada. A noite já havia caído, 
corri tanto tempo assim? Bem, não importa, só 
continuarei. Fui tão longe, só agora percebi, vou 
voltar, quero voltar.  

Fui caminhando desta vez. Não senti um pingo 
de sono, eu comecei a admirar novamente a tão 
linda selva de pedra, acho que eu deveria parar de 
dormir, não?  Um pensamento me incomodava: 
onde estava Tyler? Quando terminei meu 
pensamento, olho para trás e o vejo. 

 — Por que não atendeu minhas ligações? — 
falei um pouco indignado. 

— Wow cara, calma aí. Você é minha mãe? 
Brincadeira, mas eu já estava com você, foi você que 
não percebeu. 

— Não importa, estamos aqui. Eu queria te 
agradecer por aquela briga, ela me trouxe à 
realidade, nunca me senti tão bem. 

— Eu não fiz nada, simplesmente nada. Eu só 
deixei você acreditar que brigamos, mas sua mente 
fez o resto. Saiba de uma coisa, seu cérebro é capaz 
de forjar as mais genuínas reações e sentimentos. 
Deixei você acreditar na briga, porém não te dei um 
soco sequer. Você não olhou no espelho? Nós, seres 
humanos, somos incríveis: podemos ver, ouvir e 
sentir coisas que nem existem, só pelo poder de 
nossa mente. Isso que é um verdadeiro poder, mas 
muitos dos humanos abandonaram essas práticas 
por serem consideradas loucura pela sociedade, 
mas é justamente o contrário, eles são os únicos que 
entendem este mundo lunático. 

— Você acha que é um desses homens 
também? 

 Um silêncio tomou conta do local, e então ele 
olhou para cima. Neste mesmo instante, começou a 
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chover, era quase imperceptível, mas ele estava 
disfarçando suas lágrimas com a chuva. Ele sempre 
sabia o que fazer, não entendo isso. Era como se ele 
fosse eu, porém melhor, não tinha medo do 
amanhã, mas por quê? 

— Não preciso de ajuda, eu preciso andar— 
disse Tyler depois de recompor a postura. 

— Até mais. 
— Ouça, não se deixe levar pelo mundo, não 

deixe que eles roubem sua liberdade. Até outro dia. 
Depois dessas palavras, ele simplesmente 

sumiu nas sombras e eu não  havia prestado 
atenção, provavelmente por causa do sono que 
comecei a sentir. Voltei para casa e eu dormi 
calmante. Na manhã seguinte, eu fui ao café e 
novamente a minha garota não estava lá. Perguntei 
por ela, que me atendia todas as vezes que eu ia lá 
e me falaram que eu só me sentava e ficava olhando 
para o nada. Que tipo de brincadeira de mau gosto 
é essa?  

Eu me isolei um pouco em casa, fiz diversos 
explosivos, tudo tão fantástico. Comecei a escrever 
uma história: meu personagem é um lunático, vive 
fora da bolha chamada sociedade, ele não se 
importa de ficar longe. Eu queria ser ele, apesar de 
todos os problemas que eu coloquei na vida dele, 
ele não se importa, era tão divertido. Contudo, eu 
me canso rapidamente e vou dormir. 

Na manhã seguinte, ligo para Tyler, que não 
me atende novamente. Nem fiz questão de sair do 
meu apartamento desta vez, foquei em minhas 
histórias. Só que há algo estranho, quando eu 
durmo escrevendo, sem perceber, eu continuo 
escrevendo. Entre uma dessas partes em que meu 
personagem não dorme, ele acaba ficando tão 
lunático, que cria diversas pessoas e problemas 
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reais, que ele acredita, vê e sente. Será que devo 
tentar? Eu me mantenho acordado, bebendo o 
máximo de café que posso. Nada acontece, acho 
que era só uma paranoia e decidi me deitar. 

No meio da madrugada, ouço passos, 
rangidos e uma respiração pesada. Vou lentamente 
com uma faca até a cozinha, mas não encontro nada. 
Entretanto, olho para a janela e vejo um vulto, 
decido abri-la, mas o que vejo é terrível. Levanto a 
faca e acerto meu próprio peito.  

Acordo ainda na madrugada, era só um 
pesadelo, mas, desta vez, sinto que algo terrível está 
por perto. Abro a porta do meu quarto, vou ao 
banheiro, olho para o espelho e vejo meu reflexo, 
mas ele está diferente, são os meus demônios 
aparecendo? Tiro as cortinas da banheira, amarro 
em meu pescoço, me penduro em um lugar alto e 
me jogo, eu deveria matar esses demônios. 

Acordo novamente, suando frio e com medo. 
Sinto que eles estão me observando. O sol já está 
cobrindo tudo, eles não podem me pegar, só me 
observar. Lembro de uma fala enquanto eu dormia, 
eles me sussurraram um plano e continuam. Sinto-
me obrigado a executá-lo, não vejo outra opção.  

Junto meus explosivos e saio colocando em 
cada lugar desta cidade, pois eles falaram que era  
preciso limpá-la. Vou ao café, ao parque, às ruas 
colorida e em vários lugares da selva de pedra.  

Passei dias sem dormir, fazendo mais 
explosivos e os espalhando o máximo que pude. 
Todo santo dia, eu tinha diversos sonhos em que eu 
me matava, alguns eu cheguei a me machucar na 
vida real. Já está ficando muito perigoso, era preciso 
terminar logo com isso! Depois de tanto trabalho, 
me posicionei para ver o show que iria acontecer. 
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Mas olho para baixo e vejo o Tyler e a garçonete, 
juntos, me olhando.  

— O que vocês fazem aqui? 
— Nós viemos te impedir 
— Você está com a mente fragmentada, somos 

a prova disso. Não se deixe levar por seus 
pensamentos ruins. A essa altura do campeonato 
você já percebeu: tudo que está vivendo é fruto da 
sua imaginação, mas você sempre se nego a 
acreditar nisso. 

— Eu sei disso, ou seja, estou falando comigo 
mesmo daqui de cima. Fora que há uma parte de 
mim diabólica, corrompida, devo me livrar dela! Eu 
não sirvo para nada, sou só um mal que deve ser 
erradicado. 

— Se você fosse completamente mau, essa 
garçonete não iria existir. Afinal é uma parte de sua 
mãe, que ficou em você, gentil e doce. Ninguém é 
totalmente bom ou mal. Isso significa que você 
ainda pode ser uma pessoa boa. Digo isso a você 
porque sempre uso da lógica para manter minha 
própria filosofia de vida e, é claro, com a ajuda de 
alguns pensadores. 

— Minha vida sempre foi um desastre. Criei 
imagens onde o pouco tempo que eu passava com 
minha mãe era bom.  Sempre sofrendo o máximo 
que pude, sofri o máximo de injúrias e comecei a 
desenvolver problemas psicológicos por isso, mas 
só percebi agora. Tudo que eu tentava dava errado. 

— Lembre-se, lei de Murphy: "se algo deu 
errado, é porque tinha que dar errado". Em meio a 
um universo determinístico, não devemos nos 
lamentar pelo passado, pelo contrário, devemos 
comemorar por já ter acontecido. Nossas vidas são 
insignificantes em relação ao universo, mas você é 
um milagre. Anos de evolução, desenvolvimento, e 
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você ainda está de pé. De tantas eras, mundos, 
universos e pessoas, é um imenso prazer dividir a 
consciência com você. Não duvide da sua ou da 
nossa existência, pois eu sou uma parte de você. EU 
penso, pego, existo, em seus momentos difíceis. 
Olhe para o espelho e diga que é capaz. Sempre fui 
um espectador, mas pude vir ao mundo agora e, 
dessa vez, digo: muito obrigado, pude ver de perto 
e sentir coisas e, embora não pareça, sempre 
estivemos ao seu lado. 

— É verdade, eu sendo uma parte doce de sua 
mãe, eu te amei como meu filho e sei que você pode 
ser bondoso. A criança morta em seus sonhos era só 
um demônio, por isso não sentiu remorso. 

Eu me senti melhor ao ouvir essas palavras, 
mas uma sombra escura me agarrou, segurou minha 
mão e me fez ativar os detonadores. Eu vi a cidade 
se tornar o inferno, gritos de completo desespero. 

Acordei de madrugada, suando frio. Parecia 
tudo tão real, mas eu sei que aquela sombra era uma 
parte minha. Temendo sua volta, decidi acabar com 
ela. Amarrei uma corda no teto, subi em uma 
cadeira, amarrei em meu pescoço, e me joguei, 
enquanto agonizava de dor, vi o Tyler aparecer. 

— As flores brotam e morrem, as estrelas 
brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre: a 
Terra, o Sol, a Via Láctea e até mesmo todo o 
Universo. Não há exceção. A vida do homem é tão 
breve e efêmera quanto um piscar de olhos. Neste 
curto instante, os homens nascem, riem, choram, 
lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam umas 
pessoas e amam outras. Tudo é transitório e em 
seguida todos caem no sono eterno chamado 
morte. Esse é o seu fim? 

Acordo mais uma vez, não sei quantas vezes 
isso se repetiu. Essa situação nunca vai ter um nexo 
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para mim. Enfim, vivi assim, no início e no fim, no 
começo de tudo e no fim do nada. Estou vivendo, 
mas o que seria o nada para quem já está perdido 
no tempo?  Pulando de sonho em sonho, buscando 
algo que realmente importa. Meus olhos seguem 
fechados, mas se eu abro, a vista é torta. Montanhas 
dentro de lagos, lagos com formas de cordas, 
cordas que vieram de entranhas e pesadelos. Eu me 
sinto bem perdido, nada mais tem um sentido, 
queria tê-lo escutado, tê-lo entendido, agora o 
procuro, mas eu sei que estou num limbo. Será que 
está ouvindo? Saiba que estou indo. Te sinto como 
vento, mas sei que estou  vendo você, sigo no 
escuro, mas sempre me movendo. Ao encontro da 
luz, uma porta vem se abrindo, algo me puxa, me faz 
flutuar, eu me sinto sorrindo, toda aquela claridade 
me cegou, não vejo nenhum tom, mas será que eu 
realmente mereço esse perdão? 

Sofrendo durante anos, em vários lugares, e 
tempos diferentes, com pessoas diferentes. Eu 
finalmente saí lúcido desse terrível pesadelo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davi Gustavo Loiola, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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40. THIS IS HALLOWEEN  
       

 
No início do Halloween do ano passado 

aconteceram umas coisas estranhas e parece que 
aconteceria de novo. E, por isso, demos o nome de 
“O início do Terror”, pois antes disso o Halloween 
era muito legal, só tinha doces e felicidade. Agora 
só tem morte, trauma, pessoas sumindo, um canibal 
a solta e até mesmo doces com veneno ou vidros. 

 No ano de 2007, eu e meus amigos, Davi e 
Marisa, resolvemos pegar quem está fazendo isso. 
Armamos uma armadilha para acabar com o terror. 
Conseguimos atrai-lo, só que não contávamos com 
sua astúcia e acabamos o subestimando. 

Ele esfaqueou a Marisa, então fui à cozinha 
para pegar uma faca para golpeá-lo, quando 
cheguei ele estava prestes a me atacar, mas o Davi 
me protegeu e acabou morrendo. 

 Agora só restavam eu e o canibal, que estava 
causando o maior terror. Ele veio para me atacar, 
mas escorregou no sangue de Davi. Corri até a porta 
para chamar a polícia, só que pisei na armadilha de 
rede e fiquei preso. Pedi para que o monstro 
poupasse minha vida, mas ele não me deu ouvidos. 
Queimou toda a casa e eu morri em agonia, 
queimado. 

 ... 
 Com um simples estalar de dedos, estou de 

volta à realidade. Estou no divã da minha psicóloga, 
que me pergunta: 

 — Então você é uma reencarnação? 
 — Sim! 
 — Você tem certeza?  
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 — Não sei... Isso tudo é muito confuso. Eu não 
sei se são lembranças ou se foi apenas um sonho — 
respondi. 

 — Ok! Pelo que eu entendi, essa história 
aconteceu há 15 anos, no ano em que você nasceu. 
Será que você consegue descrever o rosto do 
criminoso? — Perguntou a psicóloga.  

 — Sim. Ele tinha barba, cabelo curto com 
mulet e um olho todo branco com uma cicatriz de 
queimadura. 

 — Ok! Obrigada! Isso é uma pista para achá-lo 
antes do Halloween deste ano para que os eventos 
dos últimos Halloweens não se repitam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gustavo Davi Veiga de Oliveira, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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41. O NÁUFRAGO DE VENEZA 
 
 
Veneza , Itália 20 de agosto 
 
 
Ah, como odiava a sensação de estar nesse 

lugar. Meu nome é Orfeu, que vem do grego e 
significa “talentoso poeta ou músico”. Porém sou 
um desastre com qualquer tipo de instrumento 
musical, prefiro mais ser um poeta. Embora neste 
momento eu não esteja escrevendo um poema e 
sim quase um diário ou uma carta, pois a situação 
é preocupante. Caso eu não saia vivo, alguém 
poderá ler essa história e descobrir toda a 
verdade. 

 Moro na cidade de Veneza, na Itália. O que 
antes era um lugar com lindas águas e uma forte 
cidade turística, tornou-se um caos completo.  Há 
algum tempo, sofremos com uma escassez de 
turistas, os boatos, de que o nível do mar na cidade 
costeira tinha avançado e em breve já estaria toda 
tomada pela água, se confirmaram. Só algumas 
pessoas permanecem aqui, já que como eu, não 
têm dinheiro para ir a outro lugar. Para surpresa de 
alguns, logo em seguida a cidade ficou 
completamente inundada. Morreram várias 
pessoas, mas o nível da água baixou novamente. 
O estranho é que os corpos encontrados não 
acusaram na biópsia morte por afogamento. Na 
verdade, seus órgãos haviam sido esmagados por 
alguma coisa ou alguém.  

Depois disso, a cidade se tornou um lugar 
quase que abandonado, onde praticamente só se 
ocupava uma vila com os moradores restantes. Eu 



180 
 

tenho a minha vida lá e trabalho junto ao médico 
da cidade e, como enfermeiro, não podia deixar 
aquelas pessoas. Sinceramente, a primeira morte 
não me assustou muito, pensei que a pessoa 
apenas tivesse o infortúnio de morrer esmagada 
por alguns dos barcos que naufragaram no mar. 
No entanto, todas as mortes eram iguais, inclusive 
a da minha irmã, minha única família. Depois que 
ela morreu meu único motivo de ainda estar na 
cidade era poder ajudar o máximo de pessoas que 
eu conseguisse e, talvez, descobrir o que estava 
por trás disso.  

Tenho abusado um pouco do álcool e, talvez, 
isso esteja se tornando um vício. No porão da 
minha casa sempre guardei muitos vinhos, gostava 
de colecionar. Porém, como não tinha muito 
dinheiro, não tomava nenhum, apenas deixava-os 
numa estante como troféus. Gostava deles assim. 
Além do mais, eu tomo muitos remédios e não 
posso misturar. 

 
27/08 
 
Querido leitor, dias se passaram e mais 

pessoas sumiram, até agora não descobrimos 
nada... Não sei se quero continuar, talvez isso não 
tenha mesmo solução. 

 
28/08 
 
Vi uma coisa assustadora no mar, não sei o 

que era, nem que ser era aquele, provavelmente 
sou sua próxima vítima. 
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29/08 
 
Tinha olhos amarelados e se parecia com um 

polvo, só que 10 vezes maior que o comum. Será 
isso a causa? Como posso detê-lo? 

 
30/08 
 
Talvez agora eu entenda o porquê de a NASA 

deixar de explorar o mar para explorar os céus... 
 
31/08 
 
É inexplicável, eu já não sei o que eu vi, não 

sei por que não me matou ainda. Só quero que se 
alguém aqui ache esse diário, garanta que 
ninguém vá tentar nos salvar, o que quer que tenha 
aqui, é imortal. Talvez o resto do mundo esteja em 
perigo, não deixem o que aconteceu aqui se repetir 
em outro lugar. Não deixem... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lara Rodrigues Barros, 16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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42. O DRAMA DE UMA MODELO 
 

Eu me chamo Clara, tenho dezoito anos e 

estou iniciando a minha carreira como modelo. 

Atualmente, moro em um pequeno apartamento 

em São Paulo e divido o lugar com outras duas 

modelos. O pequeno lugar foi cedido pela agência. 

No início, fiquei assustada com a rígida 

rotina que temos que seguir, mas hoje vejo como 

algo comum. Sigo uma dieta estipulada pela 

agência, como muito pouco, às vezes quase nada, 

e por isso estou emagrecendo bastante. 

A convivência nos ensaios está cada vez pior, 

vivemos em uma competição constante. Todas 

sempre buscando ser a melhor, a mais bonita e a 

mais magra. 

Já citei antes que moro com outras duas 

modelos, Milena e Raissa, no começo nos dávamos 

super bem, hoje em dia mal nos falamos. Nunca 

vejo as duas comerem, parecem viver em um jejum 

eterno. Elas fazem de tudo para alcançar o “corpo 

perfeito”. 

Um tempo depois, meus trabalhos 

começaram a diminuir e não demorou muito para 

que eu descobrisse que o problema estava em 

mim, ou melhor, no meu corpo. Comecei a fazer 

jejuns absurdos e dietas extremas, perdi cinco 

quilos em uma semana. 
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Depois disso, os trabalhos voltaram a surgir 

e então eu percebi que quanto mais magra eu 

fosse, mais trabalhos eu receberia, portanto, 

ganharia mais fama e visibilidade. 

Alguns meses depois, uma grande revista 

entrou em contato com nossa agência. Estavam à 

procura de uma de nós para sair na capa de sua 

mais nova campanha. Porém não era tão simples 

assim, eles deixaram bem claro suas exigências. 

Precisavam de uma modelo alta, de pele e 

olhos claros e, como de costume, que pesasse até 

cinquenta quilos. Não demorou para o desespero 

e a corrida contra as balanças começarem, todas as 

meninas correndo contra o tempo para emagrecer 

o máximo possível. 

Eu não fui diferente, comecei novamente 

com as dietas e jejuns. Alguns dias se passaram e 

os problemas começaram a aparecer. Tinha 

constantes delírios e pesadelos, todos sempre em 

relação a meu corpo. Além disso, comecei a ficar 

cada vez mais estressada e irritada, o que afastava 

ainda mais as pessoas. Percebi que estava 

entrando em um terreno perigoso e até então 

desconhecido: a depressão. Sentia-me 

abandonada e traída por todos…até por minha 

própria mente…  

Certo dia, como de costume, acordei e fui 

direto para a balança. Ao ver aqueles números, 
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meu mundo desabou, corri para o espelho e 

chegando lá vi a pior cena da minha vida. 

Comecei a tomar muitos remédios para 

emagrecer e acabei desmaiando. Quando acordei, 

já estava no hospital, fiquei internada por dois dias, 

sobrevivendo a base de soro e suplementos para 

aumentar meu peso. 

Isso para mim foi a gota d’água, assim que 

recebi alta fui diretamente a uma nutricionista, 

buscar uma dieta para recuperar meu peso de 

forma correta e saudável. Depois, fui falar com os 

donos da agência e deixei bem claro meu 

desligamento da empresa, não vou ficar em um 

lugar que me obrigue a passar por coisas absurdas, 

tudo para ter “o corpo perfeito”. 

Hoje em dia vivo normalmente, me 

alimentando bem e o único remédio que tomo é 

um devidamente prescrito pelo meu psiquiatra. 

Afinal, preciso conseguir finalmente sair desse 

poço de escuridão onde me encontro. Sigo na 

minha carreira como modelo, mas dessa vez em 

uma agência que me aceita do jeito que eu sou e 

não me obrigam a me encaixar em padrões de 

beleza impostos pela sociedade. 

 

Laura Valentina Felipe da Silva, 14 anos 
9º ano do Ensino Fundamental 
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43. O QUADRO VERMELHO  
 
 
Era uma noite chuvosa de halloween, eu estava 

andando com um grupo de amigos pela rua, à 
procura de doces, quando nos deparamos com uma 
casa abandonada. Era uma casa antiga, com uma 
arquitetura gótica bem interessante. Nós entramos 
para nos abrigarmos da chuva e ver um pouco do 
seu interior e me surpreendi ao entrar na casa, seus 
móveis possuíam um estilo diferente de sua 
arquitetura, sendo mais coloridos e rebuscados, 
com a base feita de uma madeira escura. A casa era 
iluminada por algumas velas e um lustre pendurado 
no teto da sala. Também era cheia de ornamentos e 
quadros por toda parte. 

Nós continuamos a andar pela casa e, à 
medida que nos afastávamos da entrada, ficava mais 
escura. Eu acabei entrando em um quarto 
completamente escuro, até que, ao observar um 
quadro com uma moldura velha que parecia brilhar, 
revelou-se a silhueta de uma mulher na pintura. Eu 
podia escutá-la sussurrando para mim. Eu fiquei 
apavorado, fui correndo chamar alguém para ver 
aquilo e acabei encontrando Mila. Depois de um 
tempo, consegui convencê-la a ir até aquele quarto 
comigo, mas quando chegamos lá, não havia 
pintura alguma. Eu estava ficando louco? Tinha 
certeza do que tinha visto e agora… simplesmente 
não existe. 

Tentei ficar perto de Mila e de Ryan por medo 
de que estivesse alucinando, pensei que estaria 
mais seguro com eles. Porém, aquela voz não saía 
da minha cabeça e, por mais que eu tentasse, não 
conseguia resistir. Então, enquanto os dois estavam 
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indo para a cozinha, eu senti aquela voz me 
chamando, dessa vez para um cômodo distante, 
parecido com um ateliê, iluminado por um feixe de 
luz azul vindo da janela. A pintura estava pendurada 
em um cavalete e, com a luz, consegui vê-la por 
completo: uma bela mulher de vestido vermelho, 
com olhos azuis brilhantes. 

— Venha, meu bem. Chegue mais perto…  
Eu estava completamente imóvel, como se 

minha alma estivesse sendo sugada para a pintura. 
Estava andando lentamente em direção a ela, até 
que, em um piscar de olhos, me vejo na cozinha com 
Mila e Ryan.  

— Nando? Nando, você está bem? — Disse Mila, 
colocando as mãos em meus ombros.   

— H-han? Onde está a pintura? 
— Que pintura? Olha, eu estou realmente 

preocupada, então chega de gracinhas.  
— Eu estou falando sério! Tinha um quadro no 

segundo andar e…  ela falou comigo! 
— Nando, chega de brincadeiras, sério. Você 

caiu e desmaiou agora a pouco, devia estar 
sonhando. 

— Eu não estava sonhando! Eu tenho certeza!  
— Chega! É melhor nós sairmos daqui logo, 

antes que mais alguém enlouqueça. Já parou de 
chover.  

— Sim. Vamos logo procurar Camilly e Daniel e 
você, Nando, vem com a gente! 

Nós andamos pelo corredor até a outra parte 
da casa, onde Camilly e Daniel tinham ido. 
Procuramos por um tempo e encontramos Daniel 
em uma espécie de biblioteca, com Camilly em seus 
braços, desmaiada. Ryan e Mila correram depressa 
em direção a eles. 
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— O que aconteceu com a Camilly? Ela está 
bem? 

— Eu não sei! Eu desviei os olhos por um 
segundo e ela estava caída no chão! Pelo menos 
está respirando…  

— Oh, graças a Deus…, mas… espera, onde 
está o Nando? 

— Ele foi embora? Oh…  
 
Simultaneamente…  
 
Eu voltei a ouvir aquela voz, entrando na minha 

cabeça e me dominando completamente. Eu não 
podia deixá-la ir embora de novo! Eu comecei a 
correr desesperadamente em direção a sua voz, 
ansiando encontrá-la o mais rápido possível. Enfim, 
voltei naquele mesmo ateliê e lá estava ela, me 
esperando. 

— Oh meu bem, finalmente você chegou. 
Chegue mais perto, garanto que dessa vez não 
seremos interrompidos. 

 Ela abriu os braços, esperando que eu fosse 
ao seu encontro e a abraçasse e foi o que fiz. 
Quando a abracei, senti um toque quente e 
confortante, e então… fechei meus olhos.  

 
Voltando para Mila e Ryan… 
 
Eu, Mila, e Ryan fomos procurar o Nando, 

enquanto Daniel foi procurar ajuda para Camilly. 
Nós procuramos por toda a parte, mas não o 
encontramos. Já era tarde e eu estava bastante 
preocupada, por um milagre encontramos um 
quarto com a porta entreaberta, dentro dele havia 
uma tela pintada de vermelho. Eu estava assustada, 
pois me lembrei que ele havia comentado sobre 
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uma pintura, quando senti um vento forte vindo da 
janela, fui fechá-la, mas ao olhar para baixo, vi o 
corpo de Nando totalmente esmagado no chão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liz Cristina Ferreira, 15 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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44. OS PESADELOS DE AUSCHWITZ 
 
 

Bem… tudo começou quando eu e minha 
turma  fomos visitar um laboratório. No começo 
estava tudo bem, mas quando foram nos apresentar 
o novo teste, tudo ficou muito macabro… Eu estava 
com um mau pressentimento e de repente o dia se 
tornou noite. 

Foi quando um cara sonâmbulo entrou na jaula 
do "experimento" e dois caras do laboratório foram 
correndo para tirá-lo de lá, mas, infelizmente, não 
deu tempo. O Sem Rosto olhou em nossa direção e 
pulou, quebrando o vidro.  

Sinceramente, naquele momento eu fiquei em 
choque… a cientista chefe, Lara, nos levou até um 
submarino para nos abrigarmos. Aparentemente o 
Sem Rosto não conseguia entrar lá. O lugar estava 
submerso em água, por isso nos deram máscaras 
respiratórias para aguentarmos até que Lara 
esvaziasse toda a água do submarino. Infelizmente 
tivemos que continuar de máscara, pois o ar lá 
dentro estava completamente tóxico.  

Nossa cientista chefe nos levou para conhecer 
o local, pois ficaríamos lá até o Sem Rosto ser 
capturado. Ela nos mostrou os dormitórios, os 
armários em que ficavam as armas etc. Depois disso, 
Lara nos explicou que teríamos que nos arriscar para 
sobreviver. O celular dela estava guardado no 
armário da sala que estava acima de nós e era 
preciso que o buscássemos, pois ela tinha uma 
ligação marcada para alguns minutos. Lara subiu a 
grade que estava separando o submarino da sala e, 
quando ela ia voltando, o celular dela tocou, 
atraindo o Sem Rosto, que a atacou enquanto ela 
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descia. Ficamos traumatizados com aquela cena do 
sangue escorrendo pela grade. Na época, a maioria 
de nós eram crianças e foi preciso nos virar sozinhos, 
nos arriscando para pegar comida e água, enquanto 
o Sem Rosto estava solto. 

Um dia, resolvemos ter atitude e fomos tentar 
matar o Sem Rosto. Eu era a mais velha do grupo e 
ensinei a novata Lana como usar armas. Assim, eu 
fiquei mais tranquila. Eu e o resto do pessoal 
começamos a caçada: Lívia, Nanda e eu ficamos 
responsáveis por distrair o Sem Rosto; Nubia, Otávio 
e Julia ficaram responsáveis pelas armas e munições 
e o resto do pessoal iria esfaqueá-lo. 

Todos morreram, exceto eu e a Lana. Não 
estava aguentando mais, era preciso ir embora. 
Passamos pelo corredor em direção à saída, sem 
fazer nenhum barulho e finalmente conseguimos 
sair daquele lugar. O governo conseguiu capturar o 
Sem Rosto, e o laboratório estava sendo 
reconstruído. Tive que aceitar trabalhar no local 
depois da reforma, afinal, eu não tinha a mínima 
condição de ficar sem emprego.  

Eu e Lana estamos vivendo uma vida normal 
agora, aceitei o emprego no laboratório e a Lana foi 
adotada.  

Em um dia, enquanto eu trabalhava, fiquei 
sabendo que um novo experimento estava sendo 
testado a partir do corpo do Sem Rosto: o 
experimento 068, que aparentemente estava sendo 
criado para ajudar no exército, mas eu sabia que não 
iria dar certo… Afinal, estavam criando em cima do 
corpo de um monstro. 

Meses depois, o experimento estava pronto, 
todos estavam "felizes" por ter dado certo, mas eu 
tive um mau pressentimento novamente. 



193 
 

Quando ele acordou, ele me olhou e deu um 
sorriso… Seu olhar era negro e seu sorriso era 
sinistro. 

Eu me arrepiei toda na hora, mas segui com a 
postura para que não percebessem o medo que eu 
estava sentindo. Depois de um tempo estudando 
sobre ele e na hora de alimentá-lo, eu me escondi e 
fiquei observando. Aconteceu como eu suspeitei, o 
deixaram escapar, mas o pior de tudo é que aquele 
monstro era uma máquina de matar! 

Eu me dirigi para a sala de armas e me equipei 
rapidamente, peguei comida e água, e coloquei 
tudo dentro da minha mochila. Quando olhei para 
trás, ele estava me observando com aquele sorriso 
macabro. Peguei uma de minhas armas e saí 
correndo, ele corria atrás de mim com tudo, com 
uma imensa sede de sangue e quando percebi, eu 
estava no submarino, o lugar onde todos os meus 
amigos foram mortos. 

Os rastros daquele passado horrível ainda 
estavam lá! Sangue, corpos decompostos, armas no 
chão, e o celular da Lara… 

Me ajeitei e fui dormir, afinal, eram 00:00. 
Quando acordei, resolvi dar uma espiada do lado de 
fora e todos já estavam mortos, aquela aberração 
havia matado todos! 

Fiquei aterrorizada! Aquela coisa estava 
possuída. Eu tinha que sair daquele lugar o mais 
rápido possível, me arrumei e me preparei 
psicologicamente. Passando pelo corredor, o meu 
celular tocou, era a Lana, mas o 068 escutou e veio 
correndo em minha direção. Corri o mais rápido que 
pude, olhando para trás com medo dele me 
alcançar e quando virei, dei de cara na pilastra e 
desmaiei. 



194 
 

Quando acordei, percebi que tudo não se 
passava de um sonho, mas aquela não era a minha 
cama… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuela Miranda Dias, 12 anos 
7º ano do Ensino Fundamental 
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45. A STRANGER DREAM 
 
 
Era um dia de férias como qualquer outro. Eu 

estava deitada no gramado do jardim, observando 
as nuvens e seus formatos (meu passatempo 
favorito), quando notei que havia algo estranho na 
nuvem em formato de arco-íris:  ela estava se 
mexendo e não era pouco, até ficar bem colorida. 

Fiquei observando aquela linda nuvem 
colorida, quando de repente, ela me puxou para 
dentro de si. 

Dentro dela, havia uma garota com as roupas 
e o cabelo com todas as cores do arco-íris.  Então eu 
perguntei se foi ela que me levou até aquele lugar e 
ela respondeu que sim. O nome dela era Nancy. Eu 
disse que meu nome era Lia e perguntei por que ela 
havia me levado para lá. Nancy disse que era para 
salvar a sua cidade, que estava em perigo devido a 
uma estranha criatura, que fazia as pessoas 
desaparecerem de um dia para o outro e achou que 
eu poderia ajudá-la, porque eu era ótima para 
resolver diversas situações. 

Então eu aceitei ajudar com a condição de que 
eu iria voltar para casa cedo, pois meu pai iria fazer 
um strogonoff e eu não iria perder isso por nada. 

Nancy me levou para a sua cidade, 
Happinessland, e fomos pesquisando no 
computador de arco-íris dela, que tem a velocidade 
de um segundo dos resultados da pesquisa. E 
realmente, ele era bem rápido. O nome da estranha 
criatura era Gray e ataca as pessoas que andam 
sozinhas à noite. 

Após pesquisarmos sobre Gray, fomos 
perguntando para as pessoas se elas andavam 
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sozinhas à noite e se tinham reparado algo estranho. 
Várias pessoas disseram que não. Contudo um 
homem disse que estava andando com seu amigo e 
foi ver se tinha uma loja aberta, pois queria comprar 
um chapéu. Contudo quando se virou para dizer ao 
amigo o que ele achava do chapéu, ele não estava 
mais lá. 

De repente, ele escutou o seu amigo gritando 
por ajuda e tentou ajudá-lo, mas não sabia onde ele 
estava. 

Nós perguntamos para o homem em que rua 
ele estava. Ele disse que estava na Rua Morgue.  
Então nós fomos para lá procurar pistas. Nancy 
estava comigo e foi para casa. Eu tinha o endereço 
dela, então estava tudo certo.  

Estava escurecendo, e eu não iria demorar 
muito. Contudo, eu escutei um som estranho, mas 
não me importei. De repente, eu escutei uns passos 
atrás de mim, mas eu olhei para trás e não havia 
ninguém. 

Porém, eu percebi que tinha uma sombra atrás 
de mim, que me puxou e me fez pegar no sono. 

Quando eu acordei, o despertador estava 
tocando, então eu o desliguei e fiquei pensando: 
isso foi real ou coisas da minha imaginação? 
 
 
 
 
 

 
 

Marcela Monteira Vasconcelos, 12 anos 
6º ano do Ensino Fundamental 
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46. PERDIDO NA FLORESTA 
 
 
 Um dia eu estava fazendo uma trilha na 

floresta com meus amigos, quando de repente eu 
me perdi deles. No começo, eu fiquei assustado, 
mas depois eu me acalmei. Eu me lembrei de três 
coisas que eu tinha visto no caminho: uma lixeira 
azul, um ipê quase sem flor e uma pipa enroscada 
em uma árvore. Quando lembrei dessas coisas, 
decidi que era hora de procurá-las para poder achar 
o caminho de volta. 

Andei por uns 15 minutos sem encontrar nada, 
mas acabei achando uma placa com a palavra 
“socorro”. Subi em um morro para poder ver onde 
eu estava e vi uma casa distante. 

Quando cheguei lá eu não podia acreditar que 
era o pântano de um ogro e a casa era dele. Eu me 
assustei, mas criei coragem, bati na porta e eu vi o 
ogro grande e verde, parecendo um monstro. Pedi 
para que ele, por favor, me levasse para fora da 
floresta. Então foi assim que eu fui embora 

Acordei em um lugar escuro que parecia ser o 
meu quarto com meus amigos olhando para mim 
como se estivessem hipnotizados. Tomei um susto 
quando eles falaram que eu desmaiei depois de ter 
comido um cogumelo, mas eu não me lembro de ter 
comido nada. 

 
 
 

Miguel de Freitas Carvalho Vicente, 12 anos 
7º ano do Ensino Fundamental 
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47. O ELEMENTAL  
 
 

Sinceramente não sei onde a minha cabeça 
estava enfiada no momento em que aceitei isso. 
Pela janela do carro, observo a paisagem que seria 
tão bela a meu ver se eu não soubesse a história que 
se passou por aqui. Cada vez que nos aproximamos 
mais do monstruoso castelo, mais meu coração 
palpita.  

— Você tem que parar de ler esses livros de 
terror — Otto, meu chefe, fala quando percebe que 
eu agarrei com mais força o moletom em meu colo. 

— Se fosse apenas um livro tudo bem, mas é 
uma história real. 

— Besteira. Se fosse real por que você acha que 
Ryan continuou morando lá por tantos anos? — Ele 
fala me fazendo pensar profundamente sobre isso. 

— Ele deve ter os mesmos neurônios salpicados 
de idiotice que os seus. 

— Eu poderia te demitir por isso agora mesmo 
— meu tio fala em um tom sério. 

— Eu te agradeceria pelo resto da minha vida 
miserável.  

— Chegamos! — As palavras que eu pedi 
profundamente para não serem pronunciadas saem 
da boca de meu tio com uma alegria que me faz 
querer chorar.  
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Descemos do carro e pego a minha mala. Meu 
chefe, que também é meu tio, para bem ao meu 
lado em frente ao imenso “Leap Castle” e meu 
queixo cai. Escutei tantos relatos sobrenaturais 
sobre esse lugar assombrado que eu esperava sentir 
somente medo e terror ao parar na entrada, mas não 
consigo sentir nada além de uma curiosidade 
mórbida. 

— Viu só? Não é tão ruim. 

Pensando bem... Eu esperava um lugar caindo 
aos pedaços, velho e com uma energia tão negativa 
que seria impossível alguém respirar normalmente, 
mas é totalmente o contrário. Apesar da estrutura 
ser antiga, considerando que sua construção foi em 
meados dos anos 1250, o castelo foi muito bem 
restaurado pelo músico Sean Ryan e pode até trazer 
um ar de conforto se você se concentrar bem. 

— Sejam bem-vindos! — A voz de uma mulher 
me faz pular de susto, mas seus lábios vermelhos se 
abrem em um sorriso divertido.  

— Você deve ser Catherine Ryan! — Meu tio fala 
contente e logo vai cumprimentar a mulher alta de 
longos cabelos vermelhos.  

— E você deve ser Otto Lucius, muito prazer — 
ela se afasta dele ainda com um sorriso no rosto. 
Engraçado... nem parece que perdeu o irmão há 
pouco tempo. — E você é...? 

— Maya Lucius, prazer! — estendo a mão, mas 
ela me puxa para um abraço de esmagar os ossos e 
quando ela se afasta e encara meu rosto percebo o 
pontinho de tristeza em seu olhar. Ela esconde o luto 
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com a alegria. Por um momento, sinto compaixão 
daquela senhora. 

— Venham, venham! Entrem em seu novo lar. 

Meu tio e eu damos um passo atrás do outro 
até estarmos dentro do castelo. Fecho os olhos 
assim que ouço a porta ser fechada, rezando para 
qualquer divindade que possa me ouvir. Não é 
porque do lado de fora ele parece um castelo 
inofensivo que também será do lado de dentro. 
Uma mão no meu ombro faz meus membros 
congelarem. 

— Ora, queridinha. Não tenha medo — ela solta 
uma gargalhada. — Vamos para a sala de estar, irei 
lhe contar uma história.  

Abro os olhos esperando encontrar apenas 
horror na minha frente, mas me surpreendo, mais 
uma vez, ao perceber que ali poderia muito bem ser 
um castelo da realeza dos anos atuais de tão 
aconchegante! Ou as aparências enganam e eu 
estou certa ou meu tio está certo e eu estou mesmo 
louca.  

Quando chegamos à sala de estar, a primeira 
coisa que sinto é o cheiro de chá de camomila. Meus 
pensamentos vão direto para a minha infância 
quando em noites chuvosas, a minha mãe preparava 
para mim.  

— Fiquem à vontade, agora essa é a casa de 
vocês — ela diz isso com um sorriso triste.  

Otto e eu nos sentamos no sofá e ela nos serve 
o chá. Agradeço e quando aquele líquido doce toca 
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minha língua não sinto nada além de plena 
satisfação e um pouco de nostalgia. Mais calma e 
sem tanto medo no coração, ouso observar a 
arquitetura da sala. Móveis novos e sofisticados, 
pinturas, vasos de cerâmica, tudo muito bem-
organizado e restaurado. Eu nunca diria que aquele 
é o castelo mais assombrado da Irlanda nem em mil 
décadas. Eu me sinto em um seriado de televisão 
sobre a realeza. 

Estou tão absorta olhando tudo que só 
percebo que estão falando comigo quando meu tio 
toca meu braço.  

— Terra chamando Maya! — Eu pisco confusa e 
os dois riem. — Não era você quem estava morrendo 
de medo até pouco tempo atrás?  

— Ah... eu... 

— Deixe a menina em paz, Otto! Está tudo bem, 
querida? 

— Sim, tia... digo, senhora — corrijo 
rapidamente. 

— Pode me chamar como quiser, meu bem. 
Mas enfim, acho que perdeu uma parte da história 
que eu estava contando. Quer que eu repita? 

— Sim, por favor. Mil perdões. 

— Não precisa se desculpar, você não é a única 
que fica admirada com isso tudo. Até eu mesma fico, 
às vezes. 

— Foi você quem decorou? 
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— Ah sim, claro que foi. Se eu deixasse essa 
parte nas mãos do Sean jamais teria tido um 
resultado tão bom. — Eu a encaro para que ela 
continue. — Bom, como eu estava falando... Quando 
meu irmão resolveu comprar e restaurar esse 
castelo eu achei que ele estivesse completamente 
louco da cabeça! Com todas aquelas histórias 
bizarras e estranhas eu nunca teria colocado meus 
pés aqui. Contudo, quando cheguei aqui em um dia 
de verão, pela primeira vez, meus medos foram 
embora e eu me senti acolhida. Queria que todos 
que viessem aqui também sentissem isso e não 
medo. Então resolvi ajudar o Sean a restaurar tudo e 
esse foi o resultado! 

— Então você nunca viu nenhum espírito? 
Assombração? Nada? — Ela balança a cabeça 
sorrindo. 

— Não, não. Pode ficar tranquila. No castelo 
não, já na capela... — Meu sorriso some quando ela 
cita a capela onde o padre foi brutalmente 
assassinado pelo seu próprio irmão O'Carroll. As 
histórias dizem que ele celebrava uma missa na 
capela para sua  família e para alguns amigos 
próximos, quando seu irmão chegou e o assassinou 
em cima do altar com uma espada no peito. Dizem 
que o irmão do padre ficou enfurecido por terem 
começado a missa sem ele. Meus pelos se arrepiam. 

— O que tem a capela? — Pergunto não 
querendo perguntar. 

— Conhece o Elemental? — Engulo em seco 
quando ela fala aquele nome. 
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— O espírito? 

— Alguns chamam de criatura, sabe... Ele é 
descrito geralmente como sendo uma criatura 
humanoide, do tamanho de uma ovelha, de cor 
negra, pelos acinzentados por todo o corpo e olhos 
vermelhos, com saliva escorrendo pela boca, mas 
também alguns dizem que ao invés dos olhos 
vermelhos existem duas órbitas negras e profundas, 
como se os olhos estivessem em decomposição. 
Alguns dizem que ele pode apagar memórias... 

Ela fala isso com uma admiração que me deixa 
com a boca ainda mais seca. 

— Você já o viu? — Sinto que meus olhos vão 
saltar do rosto. 

— Claro que não, ele não existe — ela começa a 
rir na esperança de que eu relaxe, mas só consigo 
ouvir meu coração palpitando. 

— Eu achei que você fosse tirar o medo dela, 
não deixar com mais — meu tio me tira dos meus 
pensamentos, eu nem lembrava mais que ele estava 
lá. 

— Para tirar o medo de alguém é necessário 
que a pessoa esteja ciente das mentiras. Isso é tudo 
mentira, querida. São histórias inventadas para atrair 
turistas. 

Tento, de verdade, acreditar nessa mulher que 
mora aqui há mais de trinta anos, mas só consigo 
pensar no cheiro de carne podre e enxofre que esse 
espírito exala. 
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— A viagem foi muito longa, por que não tenta 
descansar um pouco? — Ela propõe e eu quero 
muito mesmo aceitar, mas sinto que não vou 
conseguir pregar os olhos nunca mais! — Venha, 
vamos conhecer o seu quarto novo. 

Ainda estarrecida, sigo Catherine até o 
primeiro andar onde ela me guia até um quarto 
enorme. 

— Eu o preparei todinho para você e não se 
preocupe, querida... são apenas histórias — sua 
risada não faz com que eu me sinta melhor. 

Depois de explorar um pouco o quarto e de 
um belo banho, eu me deito na cama extremamente 
macia e começo a pensar por que diabos eu fui 
aceitar isso. Meu tio simplesmente acorda um belo 
dia e me fala que comprou o castelo mais 
assombrado da Irlanda e diz que eu preciso vir 
morar com ele. Eu não poderia negar, eu sou a 
estagiária e ele é um historiador. Minha vida 
depende desse estágio e ele é a única família que 
eu tenho. Mas sério? Um castelo mal-assombrado? 
Fecho os olhos com força e desejo poder dormir 
logo. 

Dois irmãos O´Bannon se encaravam com 
intensidade... Dois irmãos O´Bannon um dia 
resolveram saltar de uma rocha no meio de um 
terreno onde um castelo iria ser construído. Quem 
sobrevivesse seria o chefe do clã e o responsável 
pela construção do Leap Castle. O castelo do salto. 

Um irmão O´Carroll entra correndo na capela 
do castelo, agora construído, e enfia uma espada no 
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coração de seu irmão que celebrava uma missa da 
qual ele não conseguiu chegar a tempo e esse foi o 
motivo de sua raiva. 

Dois irmãos, dois clãs poderosos, duas mortes 
entre milhares que aconteceram no Leap Castle. Um 
castelo cheio de história macabras, de mortes 
brutais, de prática de magia negra, que foi usado por 
druidas. Um castelo onde o espírito mais poderoso 
daqui mora, o Elemental, criado pela fúria dos 
esquecidos.  Um lugar com milhares de pessoas 
mortas em suas masmorras. Aproximadamente cento 
e cinquenta corpos foram encontrados nas 
masmorras do Leap Castle, acredita-se que os 
espíritos daqueles que foram jogados e esquecidos 
nas masmorras mais a energia negativa do local 
tenham se unido e formado um novo espírito 
poderoso e maligno. Porém alguns afirmam que o 
Elemental nada mais é que o espírito de um homem 
chamado O'Carroll, que morreu de lepra dentro do 
castelo, isso explicaria o cheiro de carne podre e 
enxofre tão relatado pelas suas vítimas. 

Acordo suando e com a mão no peito. Maldito 
seja esse castelo e todas essas histórias! Deito a 
cabeça no travesseiro com o coração na mão e com 
muita fúria me levanto jogando todos os cobertores 
para bem longe. Chega disso! Se todas as noites 
que eu passar aqui sonhar com essa história vil 
nunca mais vou ter uma noite de sono descente! 
Pego meu celular e meus chinelos e desço as 
escadas correndo. Otto e Catherine continuam 
conversando na sala, mas eles não me veem quando 
tropeço no último degrau das escadas e caio no 
chão. Me levanto, ainda com raiva, e vou correndo 
até o lado de fora onde fica a tal capela. 
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Se esse Elemental existir mesmo ele vai se ver 
comigo! Eu me recuso a passar o resto da minha 
vida com medo de uma coisa que eu nem sei se 
existe. Tudo bem me deixar com medo durante o 
dia, mas atrapalhar meu sono durante a noite é o 
cúmulo. Inaceitável! 

Empurro a porta da capela, único lugar que 
parece não ter sido tocado pelas mãos da senhora 
Ryan e rapidamente me arrependo de ter deixado a 
raiva guiar os meus passos. O local é a coisa mais 
tenebrosa que eu já vi na minha vida. Além do cheiro 
insuportável de madeira antiga e mofo, a poeira me 
faz tossir e não enxergo quase nada na escuridão. 

Estou prestes a voltar quando a porta se fecha 
com um baque surdo e eu travo bem onde eu estou: 
no meio da capela. Consigo ver bem o altar onde o 
padre foi morto e desejo ter asas para sair voando 
dali o mais rápido possível.  

Quando estou prestes a dar o primeiro passo... 
Sinto, não o cheiro de carne podre e enxofre, mas a 
presença maligna nas minhas costas. Todas as 
células do meu corpo gritam para eu correr, correr, 
e correr até nunca mais parar. Minha respiração 
acelera e todos os pelos do meu corpo se eriçam. 
Meu instinto grita "NÃO FAÇA ISSO!", mas eu 
começo a me virar automaticamente. Tento engolir, 
mas minha boca está tão seca que sinto apenas 
minha garganta arranhando. 

Com os olhos fechados, me viro 
completamente. 
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— O medo no seu sangue é o cheiro mais 
delicioso que eu já senti na minha vida. 

Aquela coisa abre sua boca fétida e uma voz 
jovem e velha, nova e antiga atravessa meus 
ouvidos. Sinto o tremor em cada parte do meu 
corpo e quando finalmente tomo coragem para 
abrir os olhos, automaticamente desejo poder 
arrancá-los do meu rosto para tirar da cabeça 
aqueles olhos pretos em decomposição me 
encarando. Eles me perfuram com tanta intensidade 
que toda a necessidade que sinto de correr se esvai 
junto com a força das minhas pernas. 

O Elemental levanta um dos braços, minha 
respiração fica presa e meu coração quase rasga o 
meu peito de tão forte que são as batidas. Ele passa 
uma garra pela minha bochecha e consigo sentir o 
sangue escorrendo até o meu pescoço. Eu estou 
paralisada, completamente petrificada. Não 
consigo me mover, não consigo pensar, não 
consigo nem sequer respirar. Só percebo que 
também não pisco quando uma lágrima desce pela 
minha bochecha e se mistura ao sangue. Tento fazer 
alguma coisa, mas neste momento sou apenas uma 
estátua. 

— Vá embora da minha casa, coisa humana. 

É a última coisa que escuto antes de suas 
garras se fecharem ao redor da minha cabeça e 
minha visão escurecer. 

Tenho medo de abrir os olhos, mas a voz de 
Catherine me faz fazer isso rapidamente. 

— Olhe, ela acordou. 
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— Maya? Está tudo bem? — Meu tio pergunta 
preocupado e com a mão na minha testa. 

— Cadê ele? — Eu praticamente grito. 
— Quem? — Ryan pergunta. 
— O ELEMENTAL! 
Os dois se encaram como se eu estivesse 

completamente louca.  
— Do que você está falando, Maya? — O homem 

ao meu lado pergunta. 
— O elemental, tio! Eu o vi! Ele me mandou ir 

embora daqui! — Começo a chorar 
descontroladamente, meu único desejo era ir 
embora dali o mais rápido possível. 

— Ela deve ter batido a cabeça — Catherine dá 
de ombros. — Olha, Maya... nós te encontramos 
caída na base da escada. Você deve ter tropeçado e 
batido a cabeça no chão e sonhado. 

— NÃO! Eu juro que o vi! Posso provar! — 
Levanto rápido, o que me faz cambalear e ter que 
segurar na cama, mas continuo firme na minha 
caminhada até o espelho. Olho para o meu reflexo 
e só consigo ver terror, nada além disso. Nenhum 
arranhão na minha bochecha. Não é possível. Eu 
podia jurar que aquilo era real sim! Não poderia ser 
mentira. 

— Deve ter sido o calmante no seu chá, querida. 
Deite-se aqui, você precisa descansar e quando 
acordar amanhã verá que tudo não passou de um 
sonho — a mulher de cabelos vermelhos me guia de 
volta para a cama e acaricia meus cabelos. 

Depois de um tempo conversando comigo, 
eles finalmente resolvem sair e me deixar sozinha 
com meus pensamentos. Vejo meu celular na 
mesinha ao lado da cama e o pego. São três da 
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manhã e o meu único desejo era poder esquecer 
esse sonho ou seja lá o que tenha sido. Parecia tão 
real. Resolvo tomar os remédios que o meu tio 
deixou em cima da penteadeira e ir me deitar. Nada 
parece mentira e nada parece real. Eu não sei de 
mais nada. 

A última coisa que sinto antes de fechar os 
olhos é um cheiro estranho de enxofre e o meu 
último pensamento é: Eu só posso estar ficando 
louca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priscila Cordeiro Barboza, 16 anos 
    1ª série do Ensino Médio 
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48. O PODER DA IMAGINAÇÃO 
 
 
Essa cidade precisa de um herói, então eu 

serei esse herói… 
Essas pessoas precisam de cuidados, os crimes 

só aumentam a cada dia. Eu devo proteger essas 
pobres pessoas da perversidade e da maldade 
daqueles que destroem essa cidade. Então eu serei 
o vigia noturno que eles precisam. 

— É por isso que eu luto toda noite contra o 
crime, essa é a minha motivação. Mas agora me 
responda os motivos que o levaram a cometer tais 
atos?   

— Você é cruel, não se deve machucar pessoas 
inocentes apenas para sua diversão, elas estão 
apenas seguindo a suas vidas…  

— Enzo, eu não faço apenas por "diversão".   É 
sim muito divertido vê-las sofrerem, mas eu faço isso 
por vingança. Quando eu era quem eles 
machucavam e humilhavam ninguém se 
importava… Mas quando eu faço isso, eu viro notícia 
nos jornais, dá para acreditar?!  

— Isso já não importa, daqui você não sairá 
mais. Essa prisão foi feita justamente para pessoas 
do seu tipo. Você passará o resto de sua vida aqui!  

— Não importa quantas vezes me prenda, eu 
sempre irei voltar.  

Mais uma noite na defesa dessas pessoas, eu 
não esperava que tal coisa fosse possível. De 
repente um amontoado de pedras formava um ser 
enorme, parecido com uma pessoa e eu sozinho 
não poderia derrotá-lo. Quando algo rasgou o céu 
como um jato e, com sua incrível força, derrotou 
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aquele ser.  Era o meu herói de infância, o invencível, 
Sr. Esperança.  

Eu nem mesmo pude me apresentar e ele logo 
foi embora.   

— Enzo… Pare um pouco de brincar, está na 
hora da sua cirurgia.  

— Mas mãe…  
— Quando você voltar você pode brincar o 

quanto quiser.  
— Eles vão mexer na minha cabeça? Eu não 

quero!  
—Não, filho! Você precisa fazer isso… É para o 

seu bem.  
— Então tá bom, mamãe…. 
 

6 horas depois 
 
— Senhora… Sinto lhe informar, mas seu filho 

faleceu devido a uma complicação durante a 
cirurgia. Eu sinto muito…  

— O… Quê? Não… por favor! Me diga que é 
uma brincadeira. Meu filho não!  

— O que vocês fizeram com ele! Me disseram 
que tudo correria bem! 

— Senhora perdão, o câncer já estava em 
estado grave e durante a operação ele teve uma 
morte cerebral, eu sinto muito pela sua perda. 

 
 
 
 
 

Pablo Henrique dos Santos Mota, 14 anos 
8º ano do Ensino Fundamental 
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49. O MASSACRE EM 
MASSACHUSETTS 

 
 
Poucos ouviram falar sobre o massacre em 

Massachusetts. Se você não ouviu, vai ouvir a história 
do meu ponto de vista, um dos assassinos. 

 Meu nome é Richard Goulart e nesse 
momento estou dentro de uma cela, pagando por 
todos os meus crimes e vou contar a vocês um 
pouco sobre isso. Éramos seis irmãos eu, James, 
John, Robert, Michael e Oliver. Mesmo sendo 
americanos fomos criados com muitas dificuldades. 
Michael, o mais novo, como sempre, era o mais 
privilegiado de todos. Fomos crescendo e nada 
mudou: Michael era o preferido de papai e mamãe. 
Nós dois éramos os únicos formados na família, eu 
em advocacia e ele em administração. 

 Michael rapidamente se destacou no mundo 
empresarial, fechou um grande negócio que o 
deixou milionário. Isso só aumentou a antipatia que 
todos sentiam por ele. Ninguém gostava dele, pois 
além de se exibir muito, ele sempre queria estar 
certo. Eu não aguentava mais essa situação. Estava 
na hora de alguém parar esse garoto e não iria 
demorar muito. 

 Ele ia fazer um baile de gala na sua 
construtora. Então, eu pensei em dar um fim nisso 
em grande estilo. Iria contratar matadores 
profissionais para dar cabo nele. O único problema 
era que meus irmãos tinham descoberto tudo, mas 
o que eles disseram me surpreendeu: 

— Para quê contratar matadores? Nós mesmos 
damos conta do recado! 
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 A noite tão esperada chegou. Eu estava 
ansioso e com medo do plano falhar no meio de 
toda aquela gente, mas pensei comigo mesmo: 
quer saber, ninguém vai sentir falta de uma centena 
de pessoas... por que não matamos todos? Fiquei 
pensando e repassando na minha cabeça várias e 
várias vezes como tudo aconteceria. Era preciso 
realizar o plano com sucesso no meio de todo 
aquele caos, eu não poderia tomar decisões 
precipitadas. 

 Michael iria entrar pela parte de cima do salão 
e todos os convidados estariam na ala de baixo do 
evento. Eu e meus irmãos não daríamos conta de 
matar toda aquela gente, mas eu me lembrava de 
um detalhe importante, os matadores. Eu liguei para 
eles e combinamos como seria nosso crime 
perverso. 

 Entraríamos pela parte de cima do salão 
também e os matadores estariam na parte de baixo 
do salão, cada um com duas armas, caso uma delas 
falhasse. Todos seriam colocados contra a parede e 
depois disso hahahahaha o show iria começar! 
Assim foi feito. 

  Os vizinhos ficaram alvoroçados quando 
ouviram o barulho dos tiros. Então   chamaram a 
polícia, mas ainda conseguimos matar três ou 
quatro policiais. Porém, não teve jeito, eles 
conseguiram me encurralar e nessa hora, me 
algemaram e me levaram para delegacia.  Fui 
tratado como um animal. 

 Hoje estou aqui dentro de uma cela, 
esperando minha tão injustiçada morte.  

 
Roberto de Jesus Barbosa, 12 anos 

6º ano do Ensino Fundamental 
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50. O APARTAMENTO 
 
 
Aos meus 22 anos, era minha primeira vez 

morando sozinha, longe dos meus pais. Minha mãe 
sempre dizia que me faltava responsabilidade - não 
só financeira - para que eu morasse sozinha. Há 
exatos dois meses, mostrei a ela minha capacidade 
de me virar sozinha, mas há muito tempo sabia que 
meus pais queriam que eu me mudasse. O ensino 
superior de jornalismo estava me matando. 
      Cheguei da universidade completamente 
exausta. Tirei meu tênis, meu moletom e minha 
mochila, jogando-me no sofá. Aquele ângulo me 
proporcionava uma visão privilegiada para a janela 
aberta do apartamento vizinho: ao lado esquerdo na 
casa alheia, havia um vaso com flores azuis, as quais 
trazia uma cor vívida àquele ambiente escuro e 
mórbido. Na parede, do lado oposto à janela que eu 
observava, havia algumas falhas. 

Liguei a televisão, tentando me distrair um 
pouco e distanciar minha atenção daquela casa 
alheia, a qual me despertava uma sensação de déjà-
vu.  

Há alguns meses, estava buscando um local 
próximo à universidade em que estudo, para que 
minha rotina não fosse tão cansativa. Encontrei um 
apartamento a cinco quilômetros de distância, com 
um bom preço e boa avaliação. Nem perdi meu 
tempo, marquei o mais rápido possível um horário 
com o corretor e aqui estamos. Estou feliz com o 
cantinho que consegui, arrumei tudo do meu 
jeitinho. Minha mãe, nos primeiros dias, me fazia 
visitas regulares, mas depois aprendeu com meu pai 
e foi demorando para me visitar. Talvez tenha 
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entendido que eu não estava morrendo. Foi ela 
quem me ajudou a procurar o apartamento, apesar 
de ter uma entrada meio assustadora, concordamos 
que era um bom lugar para uma pessoa morar. 

 A vizinhança era um pouco estranha, quando 
eu voltava caminhando da faculdade, a rua parecia 
completamente deserta, com poucas pessoas fora 
de suas casas. O complexo de apartamentos 
vizinho, em que nossas janelas ficavam frente a 
frente, também era sombrio por fora. Ele tinha por 
volta de nove andares, só um a menos que o meu. 
Eu morava no quarto andar. Um dia, ao olhar na 
direção da janela daquele apartamento vizinho, 
antes de atravessar o caminho em direção a entrada, 
notei uma figura na porta, mas não consegui 
distinguir o que era ou quem era. 

 
                                      .... 
 
      Ao voltar de aulas exaustivas no dia seguinte, 
notei o vaso pertencente ao meu vizinho 
completamente em pedaços misturados ao vidro da 
minha janela. As flores continham algumas gotas 
vermelhas em suas pétalas. Ao olhar à frente, notei 
o que mais me assustou: o buraco feito na janela não 
tinha abertura suficiente para aquele vaso entrar. 
      Rapidamente, busquei fitas para tapar aquele 
buraco e liguei para o síndico. Meu desespero era 
notado pela minha voz trêmula, ele me recomendou 
ir à polícia e denunciar o que houve. Só que isso 
tudo geraria um estresse a mais em minha vida, 
então optei por me acalmar e resolver no dia 
seguinte com meu vizinho. 

      Limpei a bagunça, removi com cuidado os 
cacos de vidro e catei as pétalas. Bebi bastante água 
para me acalmar, conclui que poderia ter sido 
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somente uma brincadeira idiota sem fins danosos. 
 
                                    .... 
 

A madrugada gélida em pleno fevereiro 
demonstrava sua força por meio de fortes ventos, 
que invadiam meu apartamento silencioso. Às 
vezes, eu refletia sobre o fato de aquele lugar 
parecer vivo. Os detalhes, mesmo que minúsculos, 
e as diversas camadas de tintas ainda carregavam 
seu mistério. Havia dias em que o apartamento 
parecia se encolher. Outros dias, parecia bem maior 
do que eu imaginava, mas sem dúvidas, ele era 
completamente diferente de quando o vi pela 
primeira vez. Os elementos ao redor do quarto, no 
escuro, traziam suas sombras com formas 
assustadoras, trazendo-me um medo infantil. Fechei 
meus olhos desejando dormir, em vão. Ao abri-los 
novamente, noto um pontinho preto em meu 
cobertor, mesmo sob a luz da lua meio fraca 
refletida da janela do meu quarto. Minha surpresa 
foi sua movimentação, assim consegui distinguir: 
era uma barata. Pulei da cama na hora. Notei várias 
delas embaixo da minha cama, o que me fez sair 
correndo do quarto. Era uma infestação! 

Saindo do quarto, me deparo com largos e 
penetrantes olhos me encarando na sala. Fico 
completamente paralisada com o contorno de uma 
figura. As fitas que coloquei na janela foram 
removidas, provavelmente para que ele entrasse. 
Ele tinha largos braços e pernas, seu sorriso surgiu 
no rosto e caminhou de costas para a janela, 
contorcendo-se para caber e sair. Ao final, acenou 
com uma das mãos enquanto me encarava e sorria 
antes de ir embora. Liguei a luz e não consegui 
dormir a noite toda. 
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                                         .... 
 

Ao sair de casa, morrendo de sono, cheguei ao 
apartamento vizinho. Pedi as informações na 
portaria. O porteiro, velhinho, ficou um pouco 
surpreso, mas forneceu o que eu desejava. Segui 
por aquele apartamento antigo. As paredes, com 
rachaduras, escondiam seus segredos, notei isso ao 
subir aquelas escadas. No geral, o local era bem 
estranho, além de instável. Os corredores eram bem 
iluminados e ventilados, mas à noite, 
provavelmente, teria uma atmosfera macabra para 
se andar por aí. Subindo mais um lance de escadas, 
bati na porta do apartamento de meu vizinho. Nada. 
Bati novamente, mais forte. Uma mulher abriu a 
porta, olhou para os dois lados buscando algo e, me 
ignorando completamente, fechou a porta na minha 
cara. Bati mais uma vez, entretanto. Depois de um 
longo momento, quem me atendeu foi uma criança. 

— Licença, senhorita. Posso ajudar em algo? 
— Você mora aqui? É que tem um local da sua 

casa que dá de frente com o meu apartamento do 
outro lado... Algumas situações vêm me 
incomodando ultimamente... 

— Podemos ir lá para resolver isso. Temos uma 
parte da nossa casa que é trancada desde que nos 
mudamos. Nunca a abrimos.  

 
                                       ... 

       
Levei a criança para minha casa, notei algumas 

viaturas em frente ao meu apartamento, deve ter 
ocorrido algo lá dentro, não imaginava que havia 
demorado tanto. Ao chegar no andar onde eu 
morava, vários dos meus móveis estavam sendo 
levados por outras pessoas desconhecidas. Gritei 
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para que parassem, que soltassem e devolvessem. 
Uma mulher usando farda se aproximou da criança 
e a questionou se ela estava desacompanhada, ela 
apontou para mim. Ela encarou-me diretamente e 
eu a questionei sobre meus móveis, o porquê 
daquelas pessoas estarem carregando tudo. Ela não 
parecia ter me ouvido. Corri para dentro de casa, em 
desespero completo. Encarei aquelas pessoas me 
roubarem, sem poder fazer nada. A infestação... 
Talvez fosse isso, meu apartamento poderia estar 
sendo interditado pela agência sanitária. Ao chegar 
ao meu quarto, lugar onde mais havia esses insetos, 
me deparei com várias pessoas usando luvas. A 
criança que deixei no corredor surgiu ao meu lado. 
O que eu estava encarando, era eu mesma, morta e 
estirada no chão. Várias larvas e insetos estavam 
circulando pelo meu corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stephany dos Santos Oliveira, 15 anos 

    1ª série do Ensino Médio 
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51. FALTA DE HARMONIA 
 
 
Em períodos em que se predominava a 

doutrina da modernização, da consciência e da 
tecnologia, o mundo se curvava perante uma 
sociedade que, pela primeira vez em séculos, 
adquiria mais sabedoria do que a ciência, ou ainda,  
do que as descobertas acadêmicas. Diferentes 
classes sociais de grande proximidade financeira e 
de maneira de pensar similar se exaltavam ao dizer 
que até mesmo os asilos, outrora retrógrados e com 
alusões ao inferno, tornaram-se ambientes de 
harmonia e pacifismo. Seria isto uma completa 
verdade objetiva em todos, ou não? 

Era essa uma das várias questões que 
pairavam sobre a mente de Jonas Emily, transferido 
para seu novo lar cheio de gente diferente lá em 
Quito, Equador, após seu último exame 
psicotécnico ter confirmado as suspeitas de seus 
médicos. A princípio, seu quarto parecia ter 
anteriormente pertencido a um verdadeiro rei: 
capacho na entrada; paredes resistentes como aço, 
mas macias como algodão; cama e banheiro 
capazes de sustentar e descansar até mesmo o 
homem mais abatido. O acompanhante de Jonas 
dizia ao longe, saindo do quarto: “Não importa o 
que fizer, jamais irá se machucar durante sua 
estadia”. 

Tudo para Jonas soava e parecia tão feliz e 
colorido, apenas seu quarto era um branco brilhante 
em meio ao pátio de vasta paleta de cores. Até seu 
reflexo do espelho refletia seu um largo sorriso. 

Passaram-se dias e na hora da reunião em 
meio ao largo refeitório, estava sozinho, pois sua 
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introversão ainda não lhe arranjara amigos. Embora, 
naquele momento, essa não fosse a preocupação 
de Jonas. O que lhe intrigava era o fato de que 
apesar das paredes do quarto serem fofas, algo em 
seu tato o fazia questionar se essa sensação de 
toque era genuína. Afinal, anteriormente tinha 
batido o rosto em uma destas por acidente e a 
sensação era de ter se encontrado com o duro 
concreto de um apartamento comercial. Havia 
procurado o espelho, entretanto nem mesmo o 
mínimo sinal de ferida estava presente. 

Os doutores do asilo haviam o informado que 
eles poderiam ajudá-lo em caso de qualquer mal-
estar físico e mental momentâneo, mas Jonas 
afirmava para si, repetidamente, que não sabia se 
era necessário que o ajudassem, se é que teria 
qualquer ajuda por perto. 

Três semanas se passaram. Os demais 
habitantes viviam perguntando a Jonas se ele estava 
ciente da grande novidade do momento, a 
descoberta da fusão nuclear testada pelos cientistas 
em pequena escala.  

A cada minuto acrescentado, a barulheira se 
tornava mais persistente, porém soava mais baixa, 
como uma plateia se retirando do palco após o 
término do concerto. “Isso não pode ser verdade” 
acrescentou Jonas em relação ao que ouvia e sentia, 
respondido por uma voz em alto volume: “É fato, é 
o nosso futuro, a fusão nuclear”. 

 Jonas era descrito como um rapaz nem um 
pouco irritadiço pelos supostos “médicos”, mas isso 
foi o bastante para fazê-lo voltar à sua cela, recolher-
se na parede e, mais uma vez sentir a maciez desta – 
o que acontecera com a rigidez daquilo desde 
aquele dia? – . O que antes era um corredor limpo e 
colorido, agora se transformara num lugar 
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empoeirado e cinzento. Jonas mais uma vez afirmou 
para si que devia ser apenas uma visão distópica de 
um lugar tão belo. E então foi em direção ao sono, 
desta vez, mais tarde que de costume. 

Acordou tarde, e sentiu a diferença assim que 
pisou fora do quarto: o corredor era mais uma vez 
vastamente colorido, contudo Jonas agora avistava 
grades de ferro que antes não estavam lá, como se 
tivessem sido instaladas da noite para o dia. 
Surpreso, suas mãos largas foram em direção às 
grades, que eram reais, muito mais que um 
pesadelo virando realidade. “É isso uma jaula?” 
Questionava confuso. 

Essas ideias conflitantes, liberdade e restrição, 
utopia e distopia, se acumularam em sua cabeça 
como uma massa confusa ao longo do tempo que 
se seguiu. Confinado e liberto, normal e anormal, 
Jonas Emily terminou seus dias sem o benefício de 
um nem outro. Apesar de ele saber que esperar não 
é saber, não bastou apenas isso para saber como 
vencer. Não soube qual realidade triunfou; a única 
certeza é de que seu cérebro havia se transformado 
em uma zona, um campo distorcido e indeciso. 
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 LIVRO SEM FINS LUCRATIVOS 



Às vezes, somos tão misteriosos 
que não nos entendemos.

Às vezes, criamos mistérios para 
não serem resolvidos.

Aqui temos muitos mistérios a 
serem lidos!

Lidos em uma noite fria, 
chuvosa e sombria!
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