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Apresentação
Os contos aqui reunidos nesta antologia são oriundos de uma oficina  

(A Construção do Conto de Terror) que ministrei durante o período de recesso 
do semestre letivo de 2020, como uma das atividades remotas ofertadas pelo 
curso de Letras da Universidade Regional do Cariri. A ideia original era a de 
ofertar a oficina e, por meio dela, incentivar jovens autores a se lançarem 
no mundo da escrita do terror.

Acredito que a Literatura do Medo (que une o Terror e o Horror) é uma 
fonte inesgotável para o deleite dos leitores, bem como para os escritores, 
em sua maioria, aficionados por obras que trazem o mórbido, o gótico, o 
fúnebre e o fantástico.

O medo, para todos nós, é um misto de prazer e sofrimento. Todos temos 
medo de algo, seja do escuro ou daquilo que a escuridão nos oculta. Nossos 
sonhos, ou pesadelos, nos apavoram, mas também nos impulsionam a refletir 
sobre vida e morte. Com essa linha de raciocínio, o leitor encontrará nos 
contos a seguir narrativas em que o fantástico irá dominá-los, envolvê-los, 
ou, quem sabe, tomá-los para si.

Espero que saboreiem cada texto como se todo dia fosse o Dia das Bruxas! 
Afinal de contas, o Halloween nos desperta as mais doces gostosuras, mas 
também travessuras e sustos. Nada melhor do que um bom livro! Eis o que 
vocês têm em mãos!

Missão Velha, 31 de outubro de 2020
Prof. Adílio Junior de Souza

Universidade Regional do Cariri – URCA
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Prefácio
Quando pensamos em contos de terror, logo vêm à mente paisagens 

sombrias compostas por cemitérios, casebres mal-assombrados, neblinas 
e noites tempestuosas. Os seres? Monstros, vampiros, zumbis, fantasmas, 
corvos e demônios. Toda uma simbologia se consolidou em torno da Literatura 
do Medo.

A antologia Uma noite no Halloween e outros contos é um prato cheio de 
elementos fantásticos e nos guia por lugares e situações ora aterrorizantes, 
ora enigmáticas. De detalhamento refinado, personagens e ambientes mexem 
com a imaginação e provocam diferentes sensações durante e após a leitura.

Enquanto leitora, acredito que toda literatura, independente do gênero, 
nos transporta para momentos que talvez não possam se realizar no mundo 
real. Mas, talvez você se questione: por que vou ler contos de terror se o 
intuito é despertar medo?

Te devolvo com outra pergunta: e quem disse que medo é de todo ruim?

Através dos contos presentes neste livro, o medo, num primeiro contato, 
pode te paralisar e levá-lo(a) a imaginar coisas, provavelmente maléficas.

Porém, se você insistir e adentrar de corpo e alma, verá que o medo pode 
representar comportamentos e sentimentos até então velados e que, por 
meio das palavras, emergem na superfície sem que possamos controlá-los.

Amor, saudade, amizade e compaixão são sentimentos que concorrem 
com egoísmo, raiva, obsessão e culpa. De limites tênues, até onde bem e 
mal são independentes? Até onde real e ficção são autônomos?

A leitura dos contos levanta estas e outras emoções. Despertam a 
curiosidade pelo desdobramento da história ao mesmo tempo em que nos 
deixam com um pé atrás, por receio de descobrir o que pode acontecer.
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Deixo a vocês, caro leitor e cara leitora, o convite para se aventurar 
nas próximas páginas pela ficção do terror. Entre ousadia e perigo, 
pressentimentos e mistérios, cada conto é uma nova oportunidade de ser 
levado pelas narrativas que têm tudo o que uma história de terror precisa.  
E, aliás, no final das contas, você perceberá que a ficção não é tão irreal 
como aparenta ser.

Pouso Alegre, 18 de novembro de 2020
Profa. Amanda Batista da Silva

Universidade Paulista – UNIP



Vozes no silêncio
Émerson Cardoso

(Para ler ao som da canção The sound of silence, 
nas vozes de Simon & Garfunkel)
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O noticiário informou: “O Brasil sucumbe em decorrência da pandemia 
que tem dizimado vidas!”. Inevitável não ficar triste. Impossível não sentir 
medo. 

Decidi deixar a cidade por um tempo — angustiado, desiludido e insone. 
Estava separado de minha esposa e de meus dois filhos. Eles viajaram para 
outro estado e, com a imposição da quarentena, não tiveram como retornar. 
Eu havia insistido em vão para que não fossem.

Resolvi buscar refúgio em minha casa do sítio. Em verdade, um chalé 
isolado na Floresta Nacional do Araripe. Um espaço rústico e aconchegante 
— sem ninguém nas imediações e com árvores altivas fazendo sombra no 
derredor. 

Cheguei ao meio-dia. Havia intenso sol secando o mundo. Providenciei 
mantimentos para passar um mês. Trouxe na bagagem computador, livros e 
algumas roupas. Sem internet, sem área de telefonia celular, eu estava isolado. 
Tudo era angústia em mim. Tudo era saudade. Tinha enviado mensagem 
para minha esposa informando que iria para o chalé. Ela pediu que eu não 
fosse, porque não teríamos como nos comunicar. E se acontecesse alguma 
coisa?  

As árvores dançavam sob o efeito do vento. O sol entrava na casa com 
frias réstias. Na sala conjugada com a cozinha: sofá, tapetes, mesa para 
refeições, cadeiras, geladeira, fogão, mesa de estudos. No quarto: cama, 
armário e mesa com abajur. Sobre o sofá, havia um quadro com paisagem 
ensolarada. Nela, isolava-se uma casa entre três frondosas árvores. Pássaros 
esvoaçantes circundavam-na. Na parede oposta à do quadro, reinava um 
espelho de moldura antiga.  

Cheguei animado. Organizei os mantimentos, espalhei os livros na mesa 
de estudos e guardei as roupas no armário. Depois, abri vinho, preenchi 
uma taça e sentei pensativo. Permaneci naquela posição por tanto tempo 
que, quando percebi, o sol já se esvaía detrás da serra. A casa ia escurecendo 
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aos poucos. Cigarras faziam concertos incômodos. Pássaros recolhiam-se 
nas copas das árvores. Fui apagando com o sol. O ânimo anterior deu lugar 
à melancolia. Um aperto no peito me fustigou. A angústia se manifestou 
como dor física. 

Saí da cidade para encontrar um pouco de paz. Mas onde? No meio do 
nada? O vazio começou a me massacrar. Violento o vento agitava as árvores. 
O sol espalhava noite em tudo. O calor deu lugar ao frio. Questionei se me 
isolar tinha sido o mais prudente. 

De repente, um beija-flor cinza atravessou alguma fresta do telhado, 
deslizou pela casa em cada cômodo e fez três círculos em torno de mim. 
Depois, atirou-se violentamente contra o espelho de moldura antiga e morreu. 
Um arrepio percorreu meu corpo. Retirei o pássaro morto da sala, com mal-
estar, e o atirei na parte de trás da casa. Acendi as luzes.

A noite espalhou seu véu no mundo. Preparei um jantar simplório e, em 
seguida, postei-me no computador. Perdi a noção das horas enquanto escrevia 
ouvindo Johann Sebastian Bach. De súbito, um barulho me desconcentrou: 
o espelho contra o qual o beija-flor se chocou no final da tarde partiu-se 
em três partes e caiu. O medo foi intenso. Paralisei. Olhei o relógio, sem 
entender o porquê do gesto, e constatei que era meia-noite.  

Fiquei longo tempo olhando para o espelho estraçalhado. Quando consegui 
me mover, precisei de algo para recolher seus fragmentos. Andei até a porta 
da cozinha e a abri. Com a porta aberta, uma coruja a atravessou com 
chirriados ensurdecedores. Ela voou de um lado para o outro atirando-
se contra as paredes. Tamanha foi a violência dos choques que ela deixou 
rastros de sangue. Por fim, ela caiu morta. O medo se intensificou. Apesar 
disso, precisaria tirar a coruja ensanguentada de dentro de casa. Eu a recolhi 
com taquicardia, sudorese e pavor.  

Procurei não olhar para os resquícios de sangue. Preparei chá na tentativa 
de manter a calma — foi em vão. Entrei no quarto. Deitei para ler até que 
o sono viesse. Páginas e mais páginas lidas sem que o sono quisesse me 
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pacificar. O medo fazia festa em mim. Pressentimentos me devastavam. O 
mal-estar se acentuou quando fui surpreendido por novo barulho na porta 
de entrada da casa. Foi uma pancada aterrorizante conjugada a um terrível 
crocitar. Levantei-me. Acendi as luzes da sala. Embora com imenso temor, 
abri a porta para verificar o que havia acontecido e fui surpreendido por 
uma cena aterradora.

Um corvo alquebrado pela violência do choque contra a porta jazia aos 
meus pés. Havia muito sangue espalhado. A ventania nefasta uivou no 
bailar das árvores. Apavorado e com frio entrei às pressas. O coração aflito.  
A cabeça com pensamentos desorganizados. As mãos trêmulas. 

Deixei acesas as luzes da sala e voltei para o quarto. Pensei em fazer 
orações — falar com Deus de que modo? Há tempos perdi o hábito. Há 
tempos perdi a crença. Sentei na cama. Depois, só com a luz do abajur acesa, 
deitei com desconforto. Quando o coração conseguiu amenizar a euforia, 
ouvi passos apressados que se dirigiram à frente da casa. Alguém me chamou 
pelo nome batendo três vezes à porta. Perguntei quem era, mas só ouvi: 
“Volte para a cidade imediatamente! Eles estão mortos!”.

Desesperado abri a porta. Não havia ninguém. Maus presságios me 
invadiram. O vento uivava mais intensamente. O frio massacrava meu corpo. 
O medo solavancava meu peito. Olhei para o relógio — três horas. “Os três 
amores de sua vida estão mortos!”, gritou a noite. “Os três amores de sua 
vida estão mortos!”, murmurou o frio. “Os três amores de sua vida estão 
mortos!”, sussurrou o vento.

Abatido e com maus pressentimentos fui ao chão — e meu grito de pavor 
rasgou a noite!



Dona Maria Badalo
Jessica de Oliveira e Émerson Cardoso
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O dia despontava com seus primeiros raios de sol e os passarinhos não 
eram ouvidos diante dos berros de Maria Badalo, uma velha azeda e de 
péssimo humor que morava perto da igreja da Vila de Lá. 

Chamavam-na de Maria Badalo porque seu jeito escandaloso de falar se 
assemelhava, diziam todos, ao badalar do sino da igreja em dia de missa. 
Ela morava em uma casa de pequeno porte. As paredes envelhecidas eram 
pintadas de um verde desfeito pelo tempo. A casa tinha uma porta e duas 
grandes janelas que nunca estavam abertas, além de um jardim de plantas 
mortas. 

Não se sabia muito sobre Maria Badalo, apenas que era viúva sem filhos. 
Só era possível vê-la quando ela ia, muito cedo, para a igreja, ou quando, 
raramente, colocava o rosto na porta de casa para expulsar alguém de sua 
calçada. Evitava conversar com as pessoas, mas respeitava o Padre Afonso. 
A ele reclamava de tudo que acontecia: acusava os meninos que viviam 
atirando pedras em seu telhado e chamando-a de Maria Badalo, falava dos 
bisbilhoteiros que fuçavam sua janela, dos namorados escandalosos que se 
beijavam na frente da igreja... 

No mais, Maria Badalo vivia dentro de casa fazendo não se sabe o quê. 
As janelas permaneciam fechadas e protegidas por escuras cortinas que, 
empoeiradas, impediam que os curiosos sondassem o que ela fazia recolhida 
em sua solidão. Escutava-se noite e dia, no entanto, sua voz a se propagar 
sozinha em casa. As pessoas achavam que ela falava com espíritos, por isso 
evitavam maior aproximação. 

De estatura mediana e corpo esquálido, Maria Badalo parecia ter oitenta 
anos. Ia para a missa com um vestido preto e um xale verde desbotado 
que lhe cobria inteira. Trazia os cabelos — já totalmente brancos — presos 
desajeitadamente e tinha olhos fundos nos quais se poderia perceber incontida 
amargura e ingente tristeza.
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A Vila de Lá era pobre e tinha poucos habitantes. Crescera em redor da 
igreja e de uma praça de poucos bancos, que era o ponto de encontro dos 
moradores. Não havia muitos acontecimentos no povoado. Uma das coisas 
que mais o povo fazia era tentar desvendar os mistérios de Maria Badalo. 
Em torno de sua figura surgiam histórias que os moradores juravam de pé 
junto serem verdadeiras. E foi justamente em torno dela que se deu um dos 
maiores mistérios que a Vila de Lá presenciou. 

Era setembro — mês da festa da padroeira da Vila — e os habitantes 
estavam eufóricos para participar da quermesse: compraram roupas 
novas, arrumaram as casas, as moças namoradeiras combinavam de se 
encontrar com seus pretendentes durante as rezas da igreja, as fofoqueiras se 
preparavam para prestar atenção na roupa dos outros e no quanto de oferta 
a padroeira receberia... Tudo se encaminhava para que a festa de setembro 
fosse um evento significativo naquele povoado sem grandes acontecimentos. 

Maria Badalo, no dia da festa maior, acordou mais cedo do que de costume. 
Neste dia, gritou, xingou e maldisse o mundo com sua voz rouca e forte. 
Também ameaçou atirar os “podres” dos habitantes do lugar aos quatro 
ventos se eles continuassem a importuná-la. Isso se deu com a porta sempre 
fechada e o vozerio crescendo cada vez mais no interior da casa — parecia 
que caixas de som tinham sido espalhadas em cada canto do lugarejo.  

De tanto xingar, acusar e falar impropérios, ela acordou o povo. Quem 
foi para a padaria comprar pão, pela manhã, se irritou com as palavras que 
ela esbravejava. Quem foi ornamentar a igreja para a festa de logo mais, não 
suportou a gritaria. Os vizinhos mais próximos não suportaram o excesso 
de esconjuros proferidos e foram chamar Padre Afonso para resolver o 
problema. Quem sabe se ele não precisaria exorcizar o demo do corpo da 
velha.

Assim aconteceu: o Padre e alguns moradores foram à casa da Badalo, que 
gritava desde o nascer do sol, para tentar contê-la. Padre Afonso chamou 
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à porta e não obteve resposta. Mesmo assim, pressionado pelo povo, ele 
insistiu até que a porta foi aberta num safanão. Foi quando se depararam 
com uma cena aterradora: Dona Maria Badalo estava morta. Ratos e baratas 
deslizavam sobre seu cadáver. 

Para surpresa de todos, pelo grau de decomposição do corpo, Maria Badalo 
estava morta há dias. O Padre se benzeu. O povo se arrepiou. Quem era que 
estava badalando durante aqueles dias todos se a velha estava morta? Como 
não sentiram o odor pútrido do corpo da velha? Saíram todos da casa da 
defunta apavorados. 

Após sepultar o corpo de Maria Badalo, o Padre Afonso fechou a porta 
da casa, jogou água benta, se benzeu mais uma vez e nunca mais a abriu. 
Deu ordens severas, ainda, para que ninguém se aproximasse mais daquela 
casa. Foi assim que perdidos, assustados, naquele dia que seria de festa, as 
pessoas do povoado tentaram retomar a alegria, no entanto, os gritos de 
Maria Badalo ecoavam agressivos não mais nos espaços da Vila de Lá, mas 
dentro de cada morador. 



Noite de morte
Milena Ramos Pereira
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Era noite, as crianças se preparavam para pedir seus doces. Crianças de 
todas as idades. Naquela vizinhança já era certo, todos os anos, meninos e 
meninas da pequena cidade saíam em sua caçada de guloseimas, caçada essa 
que uma menina foi realizar e nunca mais voltou. Durante algum tempo, 
os pais procuravam acompanhar seus filhos no trajeto e um ano passou-se 
em paz, mas o medo daquilo acontecer novamente permanecia como algo 
profético.

TÂNIA
Todos lembram-se como se fosse ontem. Tudo começou após o início 

das obras da transposição daquele rio, pouco depois do início dos anos 
90. Todos muito empolgados com as oportunidades de emprego, todos 
pleiteando uma vida melhor. Com a família da pequena Tânia não aconteceu 
diferente. Ela tinha pai e irmãos empregados naquele grandioso investimento 
governamental. Tendo em vista que a pequena cidade não oferecia grandes 
opções, aquilo era uma grande sorte! Mas será sorte mesmo?

HELLEN
Perto do grande rio, que de tão majestoso virou ponto turístico, havia 

um mato que abrigava seres perigosos como: cobras, jacarés e piranhas. 
Lugar este cercado de pequenas palafitas, que abrigavam famílias de até 
dez pessoas. Famílias extremamente pobres que comiam à noite o fruto do 
seu trabalho durante o dia e, no outro dia, comiam o que ganhavam no seu 
trabalho da noite. Tudo era pouco, escasso e sempre parecia que nada era 
suficiente para tantas pessoas. Foi nesse ambiente que Helen nasceu e viveu 
até seus nove anos. Sua família era menor. Moravam na pequena palafita 
Helen e mais quatro irmãs, que sua mãe criava sozinha.

MELISSA
No topo do rio, havia grandes chalés, construídos em apenas vinte dias. 

Precisavam ficar prontos rapidamente, pois foram construídos para abrigar 
os chefes do comando da obra e suas famílias. Havia poucas crianças ali 
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perto. Melissa sempre esteve rodeada de adultos, jogatinas e bebedeiras. 
Seus pais costumavam dar muitas festas, porém, pouco a deixavam sair de 
casa, principalmente, sua mãe, que nunca iria lhe revelar o real motivo.

À NOITE
Quando Tânia foi vista pela última vez, estava pedindo doces, feliz. Aquela 

era sua data preferida do ano após seu aniversário. Doces, brincadeiras, 
fantasias, tudo que ela amava. Não é muito difícil seduzir uma criança nestas 
circunstâncias. Tudo estava enfeitado, nas cores do Halloween, as casas 
mais bonitas e mais bem enfeitadas ficavam no topo do rio. Eram, também, 
as casas onde moravam as pessoas mais abastadas da cidade. Tânia, muito 
esperta, chegou lá antes das outras crianças para conseguir obter uma 
quantidade maior de doces. 

Ao bater na porta de mais uma das casas, a menina foi recebida por 
uma mulher e sua pequena filha que aparentava ter oito anos no máximo. 
A mulher convidou Tânia para entrar em seu chalé. A menina encantou-se 
com a promessa de muitos doces e um copo d’água, porém, não foi isso que 
ela obteve.

O DIA
Melissa, de tão solitária, conta as poucas vezes que teve uma companhia 

infantil para brincar; a solidão era tanta que demoravam a passar os dias. 
De tanto ficar sozinha, certa vez, pensou ter visto uma menina, pouco mais 
velha que ela em sua casa, entrando fantasiada de bruxa, o que não era de 
tudo estranho, pois era época de Halloween, mas ao perguntar para sua 
mãe, teve a prova de seu devaneio: não havia garota alguma.

Passou-se um ano do fato, Melissa lembrava pouco daquele dia de 
Halloween, que se aproximava novamente, mas em sua mente surgia um 
desejo: sair de casa para ter contato com outras crianças; quanto mais ela 
insistia, mais os pais negavam.
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Enxergando uma possibilidade de fuga, Melissa pediu a uma das moças 
que trabalhava em sua casa que a levasse junto para a compra de peixes.  
A venda de peixes era feita perto do rio em uma grande palafita comercial. 
Ao ver a insistência da garota, a moça teve dó e a levou junto.

Ao chegar às palafitas, ela distraiu-se na escolha dos peixes e Melissa 
então saiu às escondidas à procura de crianças para interagir e brincar. Perto 
do rio, ela encontrou uma garota que aparentava ter sua idade; a primeira 
coisa que Melissa observou foi que as roupas de sua amiga, que se chamava 
Hellen, mais pareciam trapos e não lhe caiam bem por serem maiores do 
que o seu corpo.

Elas brincaram durante horas e aquele foi o melhor dia da vida de Melissa, 
que se sentia realizada. Já estava perto de anoitecer e Melissa tinha que 
ir para casa, mas ao contar para a amiga o que se passava e o quanto era 
solitária sua vida, Helen pediu para que Melissa a acompanhasse até sua 
casa, pois ela tinha muitas irmãs; ao ouvir a palavra “irmãs”, a menina não 
pensou duas vezes e aceitou o convite.

O caminho era escuro, as garotas sabiam do perigo que corriam andando 
por ali, mas, mesmo assim, conversavam empolgadas, até escutarem um 
barulho no mato. Correram com todas as suas forças, até que Melissa tropeçou 
e caiu no chão. Helen não olhou para trás.

PALAFITA
Ao chegar em casa, muito assustada, Helen explicou o que aconteceu a 

sua mãe e pediu para que ela fosse procurar sua amiga. Mas para a surpresa 
da garota, a mãe se negou e logo após começou a chorar. A mãe proferia 
palavras que Helen não entendia. No terror do momento, sua mãe gritava:

— Desculpe, desculpe, filha! — em outro momento, prometia: — Nunca 
mais farei isso! — deixando Helen ainda mais desesperada.
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Como poderia Helen ajudar sua amiga? Não sabia o que estava acontecendo, 
nem mesmo o que teria capturado a garota. Uma onça? Uma cobra? Um 
jacaré? A cada instante que se passava, aumentava o medo de nunca mais ver 
sua amiga. Então, uma forte batida na porta interrompeu seus pensamentos. 

TOPO DO RIO
Após muito procurar por Melissa, a moça que trabalhava para seus pais 

desesperou-se. Já era noite. Noite de Halloween. E a garota parecia ter 
evaporado, nem sombra dela havia. A mulher pensava apenas em como 
dar a notícia aos pais, como falar que sua única filha tinha sumido?

Ao chegar à casa dos pais de Melissa, a moça sentia-se tão culpada que 
foi logo contando toda a história. A reação foi pior do que a esperada. A mãe 
de Melissa não só desmaiou como, quando acordou, proferiu as palavras:

— A culpa é toda minha, filha, me desculpe! — quanto mais o tempo 
passava, mais a mulher se desesperava.

PALAFITA
Assim que Helen abriu a porta, viu um homem alto, bem vestido, de pele 

branca e cabelos pretos. A mãe de Helen logo reconheceu: era o mesmo 
homem, ao qual ela tinha vendido sua filha mais nova. Ao ver Helen, bem 
na sua frente, que naquele momento já deveria estar morta, o pai de Melissa 
logo percebeu a tragédia que recaiu sob sua família. Uma filha única morta, 
por ter sido confundida com outra criança: castigo? Com certeza! O homem 
foi responsável por diversas mortes de crianças nas cidades onde trabalhara.

A VERDADE
Melissa não se lembrava de ter passado mais de dois anos em uma cidade. 

O trabalho de seu pai não permitia, ele sempre fora supervisor de obras.  
O que Melissa nunca percebeu foram as tragédias a sua volta, os sumiços 
de crianças.
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Seu pai sempre foi envolvido, mesmo antes de ela nascer, com um grande 
esquema de sequestros e mortes de crianças para venda no mercado negro. 
Seu pai ia até as casas de famílias pobres, que precisavam de dinheiro, ou 
um parente da família, vendia a criança e a mandava sozinha para pedir 
doces. Um dos funcionários do pai de Melissa capturava a criança. 

Desta mesma forma, o ente que vendeu a criança simulava estar preocupado 
com o sumiço, porém, já sabia que, naquele momento, a garota ou garoto 
já estariam mortos, com o corpo dilacerado, com os órgãos arrancados e 
comercializados, da forma mais dolorida, sem saber que, para sua família, 
suas vidas valiam apenas alguns tostões. 

A mãe de Melissa sempre foi conivente com as atrocidades de seu marido, 
mas nunca imaginou que aquilo aconteceria com sua filha. Ao ter a notícia 
da forma como a filha morreu, da maneira mais cruel, dolorosa, macabra, 
a mulher cortou os pulsos. O marido nem lamentou.

O parente que entregou Tânia à morte foi seu irmão. Por outro lado, a 
pessoa que entregou Helen foi a própria mãe. Já quem entregou Melissa à 
morte foi seu pai macabro e sua mãe conivente com os atos de seu marido, 
mas eles não desconfiavam que o fim seria aquele.



A rosa do Halloween
Ramires Pereira Romão
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Estava chovendo na noite de sexta-feira, no dia 30 outubro de 1987, 
véspera de Halloween. As gotas de água percorriam o vidro transparente da 
janela de uma bela casa, separada das demais, situada em uma rua coberta 
pela penumbra. Dois corvos sobrevoavam o telhado até um galho de árvore 
seca, provocando sons que transmitiam sensações melancólicas.

Maria Judite, uma moradora de rua, grávida, observava uma família 
sentada à mesa, sorrindo e comendo. Encostou-se em um poste com a 
luz quebrada, que mesmo assim permanecia entre um acender e apagar 
constantes.

O frio revestia seu corpo, os dentes tremiam e a fome apertava. As lágrimas 
percorriam seu belo e triste rosto. Era uma mulher que aparentava ter 
trinta anos, mas que a vida havia castigado muito, fazendo com que toda 
sua juventude fosse desfeita, assim como seus sonhos.

Os donos da casa chamavam-se Marcos e Catarina. Sua filha chamava-se 
Belly, uma bela menina de seis anos. Logo mais teria um irmãozinho, pois 
Catarina estava grávida de seis meses.

Maria observava a comida sendo levada do prato até a boca. A chuva 
aumentava e Maria abraçava seu próprio corpo como forma de tentar 
diminuir o que sentia. Medo, fome, frio e desespero tomavam conta dos 
seus pensamentos.

Os trovões estremeciam o chão... parecia que aquela tempestade nunca 
iria passar. Maria não aguentou a fome e o frio e acabou desmaiando sobre 
uma poça de água escura que se misturava com a terra. Após a família 
acabar a refeição, Belly foi até a janela observar a chuva cair. Notou, então, 
que havia uma mulher caída no chão e, por curiosidade, chamou seus pais 
e mostrou onde ela estava. O homem, ao vê-la, saiu e foi até o local para 
tentar ajudar. Carregou Maria até sua casa. Ao entrar, a mulher do homem 
se assustou ao ver que a moradora de rua também estava grávida. Pediu 
para que o marido a levasse até um dos quartos da casa.
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Catarina, com ajuda do seu esposo, vestiu a mulher com roupas limpas e 
secas. Um vestido branco com pequenas flores bordadas no cumprimento. 
O relógio tocava, indicando-lhes que já eram oito horas da noite. A chuva 
tinha passado e alguém batia na porta; uma, duas, três batidas. Encostando 
seu rosto na porta, Marcos perguntou quem ali estava do outro lado, antes 
de abrir. Uma voz de criança perguntou-lhe:

— O senhor me deixa entrar? Estou com frio e com fome — disse a voz.

Catarina ouviu e ficou muito emocionada. Era uma pequena criança, 
talvez com a mesma idade de sua filha.

— Sim! — afirmou Catarina olhando para seu marido que negava com a 
cabeça para que a mulher não permitisse a entrada da criança. Desconfiava 
que pudessem ser bandidos, usando uma criança como isca.

Ao abrir a porta, a criança tinha sumido e, em seu lugar, estava uma bela 
rosa vermelha. A mulher pediu para que ele a pegasse. Ele, então, pegou e 
deu-lhe nas mãos. A dona da casa olhava fixamente para a flor, admirada 
com a beleza e delicadeza da rosa. Os espinhos da rosa tocaram aquela pele 
parda, rasgando-a levemente, provocando um pequeno sangramento que 
fez com que três gotas de sangue caíssem sobre o tapete marrom que ficava 
próximo da porta.

Catarina entregou-a ao esposo novamente para que ele a colocasse em 
um jarro com água perto da janela, enquanto ela colocava um curativo sobre 
seu corte.

Maria permanecia dormindo em um sono profundo, descansava seu corpo 
que há muito tempo não lembrava quais eram as sensações de deitar sobre 
um lugar confortável.

Maria havia crescido em um orfanato. Havia perdido seus pais e seu irmão 
mais novo no ano de 1972, em um incêndio provocado acidentalmente por 
ela. Sentindo-se culpada, Maria torturava-se, fazendo com que todos do 
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orfanato tivessem medo dela e de seus surtos. Amarrada em uma cama, 
gritava tão alto que impossibilitava qualquer pessoa de dormir.

Certa noite, depois de tanto gritar, agarrou-se no sono. Logo após acordar, 
estava solta, sem as cordas que envolviam seu corpo. Encontrou uma rosa 
perto da sua cama. Assustada, levantou-se e fugiu do orfanato, para longe 
de sua cidade natal.

O senhor Marcos e sua esposa levaram Belly para o quarto para que 
dormisse. Logo após, os pais ficaram sentados nas poltronas da sala, 
esperando a moradora de rua acordar. Marcos acendia seu charuto enquanto 
conversava com sua mulher a respeito da criança que antes batera na porta. 

— Amanhã é Halloween! Deve ser brincadeira de uma criança travessa 
— falou Marcos. 

— Certamente, querido. — disse Catarina olhando a flor perto da janela. 

O relógio preso na parede tocava indicando meia-noite. Os dois estavam 
cansados de esperar Maria despertar. Recolheram-se no quarto.  

No dia seguinte, Catarina acordou primeiro, preparou o café da manhã 
e esperou todos acordarem. Maria despertou e foi seguindo o barulho dos 
passos de Catarina. Ao chegar na cozinha, observou uma mesa farta, cheia 
de pães, bolo, chá, suco e frutas. 

— Bom dia! Como você está, moça? — perguntou Catarina. 

— Em que lugar estou? Quem é você? — questionou Maria. 

Belly correu e abraçou-se com a mãe. Nesse instante, Marcos entrou pela 
porta da cozinha e beijou o rosto de sua esposa. Sentou-se à mesa. Maria 
observava aquela família com olhar melancólico.

— Sente-se! — disse Marcos. 
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Catarina e Belly sentaram e insistiram para que Maria sentasse e comesse 
o quanto quisesse enquanto eles explicavam como ela acabou parando na 
casa deles. Maria devorava a comida e tomava o chá, comia tão rápido que 
pedaços de bolo caíam sobre seu vestido.

— O que uma mulher grávida como você estava fazendo na chuva em 
uma rua tão escura? — perguntou Marcos. Maria soltou o pão que estava 
comendo e respondeu com uma expressão séria no rosto. 

— Não sei, estava caminhando por aí e só me lembro de ter ouvido os 
corvos. Vocês também ouviram?

— A única coisa que ouvimos na noite passada foram trovões. — disse 
Catarina olhando para o rosto de Maria.

— Nossa filha te avistou no chão. — disse Marcos. 

— Mas não se preocupe! O importante é que você está bem agora. Você 
tem uma casa? Família? Coma e descanse. Se não tiver, poderá dormir essa 
noite aqui novamente. — Catarina dizia isso com alegria em seu coração. 

Recolhia as xícaras da mesa quando disse:

— Amanhã será domingo, mas acredito que conseguiremos um lugar 
para você se hospedar.

— Muito obrigada! Não sei como poderei agradecer a vocês por tamanha 
bondade. — respondeu Maria ainda com a boca cheia de bolos.

Maria foi até a sala e ficou próxima da janela que fazia com que recordasse 
da imagem das gotas de água que percorriam o vidro vagarosamente. Ao 
olhar de lado, viu que em um vaso estava uma flor. Não era qualquer flor, 
mas sim uma rosa vermelha.

Recordações começam a surgir em seus pensamentos, fazendo com que 
desse um grito tão alto e assustador que todos correram para ver se ela se 
sentia bem. 
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— O que aconteceu? — perguntou Catarina assustada.

— Que dia é hoje?

— Sábado, 31 de outubro de 1987. Hoje é Dia das Bruxas. 

Maria ficou em silêncio, porém seus olhos demonstravam o quanto estava 
com medo.  

— Você não gosta do Halloween? — perguntou Belly com uma voz doce 
e gentil.

Maria sentou-se na poltrona e começou a se desculpar. Soluçava e chorava 
sem parar, balançando a cabeça, fazendo gestos que negavam seu gosto pelo 
dia 31 de outubro. Catarina serviu-lhe um chá de camomila. Um pouco mais 
calma, Maria mudou suas expressões faciais. 

— Deite-se no quarto, iremos sair para comprar doces para distribuir 
para as crianças hoje. Estaremos de volta à noite. — disse Catarina pegando 
sua bolsa, tentando mostrar-se tranquila, apesar de estar preocupada com 
os modos da mulher.

A família saiu de casa para fazer as compras, deixando Maria sozinha. Ela, 
contudo, foi até o vaso, retirou a flor e jogou-a fora pela janela, enquanto 
falava baixinho consigo mesma:

— Aqui não, não com essa família. Não, não... 

Em seguida, foi ao quarto que dormira na noite anterior. Ela se ajoelhou 
no pé da cama, orava o Pai Nosso: 

— Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum...

Continuou orando até a família chegar em casa. A porta se abriu, eram 
Catarina, Marcos e Belly que haviam comprado balas de todos os sabores 
para distribuir às crianças. Marcos pegou uma pequena mesa e a colocou ao 
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lado da porta, decorando-a com uma abóbora assustadora e com uma vela 
vermelha. Catarina colocou todas as balas em uma cesta e depois foi preparar 
o jantar. Maria saiu do quarto e foi até a cozinha ajudar na preparação do 
jantar. Sentia que era o mínimo que poderia fazer pela hospedagem oferecida 
pela família.

— Cadê o sal? Você não usa? — perguntou Maria. 

— Sim, usamos. Acabou quando preparei o café da manhã. Deveríamos ter 
comprado, mas acabei me esquecendo. Faremos o jantar sem. Infelizmente.

Após terminarem de preparar o jantar, serviram-no de imediato. Comeram 
tudo. Maria lavou toda a louça, parecia sentir-se bem. Depois, foi se juntar 
à família na sala.

Conversaram, sorriam, até que a campainha tocou. 

— Doces ou travessuras? — perguntaram as criancinhas do outro lado 
da porta. 

Marcos abriu a porta e avistou três crianças fantasiadas de fantasma. 
Encheu as mãos de bala e distribuiu entre os três. 

Maria deu boa noite e foi para o quarto, com semblante triste. Trancou 
a porta, passando as chaves. Pegou um lençol que estava cobrindo a cama, 
passou envolta do seu próprio corpo numa tentativa de amarrar, tentando 
evitar que ela cometesse algum mal aos membros daquela casa.

As horas do relógio continuavam passando. Maria sentia o ar ficando 
pesado. Todos já estavam dormindo, mas ela permanecia acordada, mesmo 
um pouco sonolenta. Um grito repentino fez com que ela despertasse. 

— Socorro! Socorro! 

Era a voz de Catarina, que estava diante do marido deitado no chão, 
coberto de sangue e com a garganta cortada. Seu rosto estava paralisado. 
Maria libertou-se do lençol e abriu a porta. Saiu correndo pela casa. Ao abrir 
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a porta deparou-se com o corpo de Marcos no chão, já imóvel. Catarina 
estava assustada. Seu bondoso marido estava morto. Não havia mais o que 
fazer. Maria correu e abraçou-se com Catarina enquanto lhe dizia:

— Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais!

Catarina chorava muito. Olhava para o corpo de Marcos tentando entender 
o que havia ocorrido.

Maria a segurou pelos braços enquanto andavam até o quarto de Belly.

— Socorro, mamãe! 

Catarina e Maria, ao ouvirem, foram rápido para o quarto de Belly. Ao 
entrarem, a porta se fechou sozinha, prendendo-as dentro. A criança estava 
com um lençol cobrindo o rosto. 

— O que aconteceu, filha? Mamãe está aqui! — disse Catarina, ainda 
atordoada e com voz chorosa.

— Cale-se, mulher! — berrou uma voz masculina que saía pela boca da 
criança.

Catarina estava muito assustada. Seguiu em direção de Belly com passos 
curtos. A criança levantou a mão debaixo do lençol, fazendo com que Maria 
e Catarina vissem que estava com uma faca.

— Solte essa faca já, Belly! — disse Catarina com os olhos cheios de 
lágrimas. Antes que dissesse mais alguma outra coisa, seu corpo foi jogado 
junto com o de Maria na parede do cômodo com toda a força. Seus corpos 
ficaram presos na parede, impossibilitados de se moverem. Belly retirou o 
lençol e foi andando até sua mãe. Segurou a faca com força e enfiou a ponta 
na veia femoral, fazendo com que Catarina começasse a sangrar sem parar. 

O sangue descia das pernas até o chão do quarto, formando uma poça 
vermelha que refletia a imagem de Catarina. A pobre mulher não conseguia 
falar, mas seus olhos demonstravam todo o sofrimento que estava vivendo.  
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Os cômodos da casa começaram a pegar fogo. Maria olhava para a entidade 
que tomava conta do corpo daquela criança sem poder agir. 

— Tenho uma morte diferente para ti! — dizia a voz transmitindo ecos.

— Já faz anos que não te vejo, Maria! — continuou a entidade.

— Quais são suas últimas palavras? 

Os lábios de Maria se desprenderam e antes da entidade perceber, Maria 
recitava o Pai Nosso em um ritual litúrgico:

— Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum 
quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. — proferindo cada palavra com olhar mortal.

As chamas se espalhavam por todos os cômodos. Maria se desprendeu da 
parede junto com o corpo de Catarina, que já não tinha mais vida. Sangrou 
até a morte.

Belly levitou e se contorcia enquanto Maria recitava a oração novamente, 
agora com mais ímpeto. O ser maligno deu um último grito que fez com 
que a criança desmaiasse. Tudo havia acabado, mas as chamas consumiam 
a casa e, com isso, todas as possibilidades de saída para Maria.

A janela do quarto era pequena. Maria não conseguiria passar. Abriu a 
janela, pegou o corpo de Belly e o pôs para fora da casa. Tudo se destruía, sendo 
devorado pelas chamas. O fogo atingiu Maria que gritava desesperadamente.

A criança, deitada no chão, acordou atordoada. Em sua mão direita estava 
uma rosa vermelha. Assustada com as chamas de sua casa, levantou-se e 
afastou-se o quanto pôde. Chorava e gritava, chamando sua mãe e apertando 
a rosa com tanta força que suas pétalas se desprendiam e voavam em direção 
às chamas.



Azuis
Pâmela Alves Mendes
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Alice tinha acordado com uma dor de cabeça horrível que não passava com 
nenhum remédio. Não conseguiu se concentrar no trabalho, preenchendo 
incorretamente vários papéis, ouviu várias reclamações de seu chefe e teve 
que refazer todo o serviço. Para piorar ainda mais seu dia, teve de ficar mais 
de meia hora na fila do supermercado.

— Seus filhos devem gostar muito de doces, tome cuidado com as cáries! 
— disse a balconista rindo.

Era verdade que seus filhos, Diego e Júlio, como qualquer outra criança, 
adoravam doces, mas esses não eram para eles. Tinha descoberto na semana 
anterior que era tradição em seu prédio comemorar o Halloween. Alice, 
junto com seus filhos, tinha se mudado recentemente e ela ainda não estava 
acostumada com essas “coisas” que seus vizinhos tanto gostavam.

Em frente à escola das crianças, tomou outro comprimido, com a esperança 
de que esse fizesse algum efeito. Observou a correria de crianças das mais 
variadas idades ansiosas para chegar em casa, algumas delas com os rostos 
pintados e usando fantasias.

— Mãe, eu posso assistir um filme com meus amigos hoje? — perguntou 
Diego assim que entrou no carro.

— Diego, meu filho, como foi na aula? — Alice perguntou, tentando mudar 
de assunto.

— Foi bom, mãe... Eu posso ir? É lá na casa de Marcos e todo mundo vai! 
— insistiu ele.

— Filme de quê? — ela tinha uma leve suspeita de qual seria a resposta.

Diego estava chegando numa idade em que queria se mostrar corajoso 
e toda essa história de Dia das Bruxas não estava ajudando.

— Um de terror, mas não dá medo. — disse ele.
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— Está bem, depois a gente conversa sobre isso. — ela sabia que essa 
resposta não seria suficiente, pois ele continuaria insistindo pelo resto do 
dia.

Só então, durante essa conversa, percebeu que Júlio também havia entrado 
no carro. Ele andava muito quieto ultimamente. Cada dia ficava mais pálido 
com os grandes olhos pretos se destacando no rosto sem cor. Alice tinha 
atribuído essa quietude à mudança de escola, porém começava a se preocupar 
que ele estivesse com alguma espécie de virose ou anemia.

— Tudo bem, querido? — perguntou ela com um leve tom de preocupação 
na voz.

Júlio balançou a cabeça afirmativamente. Ela, querendo passar mais tempo 
com os filhos e preocupada com Júlio, decidiu que pediria folga do trabalho 
para levá-lo ao médico no dia seguinte.

Quase todos os dias, o frio que lhe atingia saía do elevador e adentrava 
o corredor em direção ao seu apartamento, causando-lhe arrepios. Era um 
frio incomum que se restringia apenas àquela área.

Reparou nas decorações das portas dos vizinhos, adornadas com caveiras, 
fantasminhas, morcegos e até mesmo uma abóbora de verdade. Lamentou 
por não ter lembrado de comprar alguns enfeites.

Enquanto colocava as compras no chão da sala, Alice dava algumas 
instruções para o filho mais velho:

— Não esquece, não é para entrar na casa de ninguém e é para andar 
junto com as outras crianças. O Júlio vai junto com você, não solta a mão 
dele e toma cuidado. — disse aumentando a voz nas últimas palavras para 
chamar a atenção do filho, que já se distraia com a televisão.

— Está bem, está bem... — respondeu Diego impaciente — e o filme posso 
ir ver? — retrucou.
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— Eu vou pensar, ver como você se comporta. — disse a mãe resoluta.

— Não é justo, mãe! O Júlio pode brincar com o amigo dele e eu não 
posso nem assistir um filme? — disse ele cruzando os braços em sinal de 
indignação.

— Que amigo? — perguntou ela, desconfiada.  — Desde quando foi isso? 
— continuou com a testa franzida.

— Foi desde ontem. Eu ouvi eles conversando lá fora — fez um gesto 
apontando para a porta — ele até falou que o amigo podia vir aqui para 
nossa casa, para brincar depois. E eu sempre tenho que pedir permissão.

Não era a primeira vez que Diego usava essa artimanha de culpar o irmão 
para conseguir alguma coisa. Alice tinha aprendido que a melhor maneira 
de lidar com as birras do filho era ignorando-as.

Mesmo assim, por precaução, pensou em conversar com Júlio sobre 
aquela história mais tarde. Os filhos sabiam que não podiam levar nenhum 
amiguinho para casa sem falar com ela antes.

A questão logo foi esquecida, soterrada pela avalanche de afazeres 
domésticos. Preparou o jantar, ajudou os filhos a vestir as fantasias que 
preparou de última hora, organizou os doces para distribuir e, ainda, teve 
tempo de improvisar, com alguns pedaços de papel, morcegos que colou na 
porta com fita adesiva.

Entre as interrupções dos toques da campainha acompanhados das 
saudações de “gostosuras ou travessuras?”, Alice conseguiu se sentar por 
algum tempo e descansar um pouco. Como sua dor de cabeça custava a 
passar, aproveitou que os filhos não estavam em casa e acendeu um cigarro.

Enquanto fumava, sentada à mesa da cozinha, acompanhava com o olhar 
os movimentos de uma mariposa que se debatia contra a janela. Terminado 
o cigarro, esvaziou o cinzeiro na lixeira enquanto se preparava mentalmente 
para o próximo grupo de crianças pedindo doces.
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Ao virar-se em direção à sala, o que viu lhe causou tamanho espanto que 
o cinzeiro em sua mão caiu, espatifando-se no chão.

— Que susto, Diego! — exclamou — que ideia é essa de chegar de fininho? 
Quer me matar do coração? — esbravejou ela.

O menino, com sua máscara e fantasia de esqueleto, parado na porta da 
cozinha, observava-a. Inclinou levemente a cabeça para o lado, causando nela 
uma sensação de desconforto, como se não fosse um movimento natural.

— Cadê seu irmão? — perguntou tentando se acalmar do susto — Vocês 
pegaram muitos do...? — sua fala foi interrompida pelo som da porta se 
abrindo.

— Mãe, a gente já chegou! — ouviu a voz de Diego gritando da sala.

Sentiu um arrepio subir até a nuca. Olhou novamente para a figura à 
sua frente, que se virou e caminhou em direção ao corredor. Com o coração 
batendo forte, ela o seguiu, em vão. O corredor estava completamente vazio.

Na sala, ela encontrou Diego, o verdadeiro, conferindo os doces recebidos 
com o irmão. Ele usava a mesma fantasia, nada fora do comum, seu 
comportamento não tinha nada de anormal.

Ainda sem entender o que acontecera, ela vasculhou cada cômodo da 
casa. Nada fora do lugar, nenhuma “cópia” do seu filho escondida debaixo 
das camas. Alice teve uma noite conturbada. 

Conferiu, mais de uma vez, o quarto dos filhos enquanto eles dormiam 
tranquilamente como se nada no mundo pudesse atrapalhar seu sono.  
A cena lhe trouxe certa tranquilidade, todavia a preocupação não abandonava 
seus pensamentos.

Procurava uma explicação lógica para esclarecer o que houvera. Na falta 
de uma, concluiu que o incidente era resultado de sua dor de cabeça, que 
piorava com o esforço que fazia em busca de respostas. Talvez precisasse ir 
ao médico também.
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Afinal, tivera um dia cansativo e essas “esquisitices” de Dia das Bruxas 
deviam ter afetado sua imaginação. Quando, finalmente, conseguiu dormir, 
seus sonhos não a ajudaram a descansar.

Sonhava que estava cercada por crianças e, por mais que se esforçasse, 
não conseguia ver seus rostos, porém ouvia suas vozes cantando cantigas 
assombradas. As crianças giravam de mãos dadas em torno dela e observando-
os de longe, ela pressentia mais do que via, um grande olho.

Acordou assustada. A sensação de estar sendo observada era muito vívida. 
Até que percebeu, na penumbra da luz que atravessava as cortinas do quarto, 
que Júlio estava em pé ao lado de sua cama.

— O que foi, filho? — perguntou com a voz ainda sonolenta — não está 
conseguindo dormir?

Júlio estava imóvel, como se estivesse paralisado. Alice percebeu, com o 
auxílio da pouca luz, uma grande mancha escura que se destacava no pijama 
branco do filho. Acendeu o abajur para enxergar melhor. Ficou em choque 
com o que viu: a mancha vermelha era sangue.

Tentando processar o que via, seu coração acelerou com a ideia de que 
o filho estivesse machucado. Procurando por sinais visíveis de ferimentos, 
percorreu os olhos por seu corpo. O que viu no rosto de Júlio deixou Alice 
apavorada.

Olhavam para ela, ao invés dos familiares olhos pretos, um par de olhos 
azuis, terríveis olhos azuis.



A rua das bruxas 
Damiana Felizardo da Silva
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Lembro-me, como se fosse hoje, da noite do dia 31 de outubro de 2013. 
Eu e meu primo andávamos pelas ruas do bairro onde morávamos, pedindo 
doces. Christian era um rapaz aventureiro, que gostava muito do Halloween. 
Porém, ele não acreditava em bruxas, zumbis, fantasmas ou qualquer tipo 
de ser que causasse medo nas pessoas. Para ele, o Halloween não passava 
de uma grande brincadeira. 

Naquele dia, contudo, Christian estava muito estranho. Ele ria e desdenhava 
das bruxas. Falava que se elas realmente existissem não passariam de um 
bando de mulheres feias, mal-amadas, que não conseguiram se casar e 
resolveram se esconder do mundo através de um título que dava medo nas 
pessoas. Quando chegávamos próximo das casas, Christian, muito sorridente, 
dizia:

— Doces ou travessuras? Um docinho para este belo rapaz?

Ao nos aproximarmos das casas onde moravam senhoras, Christian 
parecia se transformar em outra pessoa. Ele olhava as pobres senhoras dos 
pés à cabeça e falava, por meio de sorrisos irônicos:

— Essas aí estão muito velhas. Será que não são bruxas?

As senhoras apenas ignoravam as palavras de meu primo. Com olhar 
fechado, colocavam os doces dentro da cesta. E assim nós íamos andando, 
percorrendo todas as ruas do bairro... mas havia uma rua por onde ninguém 
tinha coragem de passar . Era uma rua deserta, escura e que continha treze 
casas, distantes umas das outras. Muitos a chamavam de rua maldita.

Naquele ano, porém, Christian fez questão de passar pela rua maldita. 
Ele disse que era uma rua como outra qualquer e queria pedir doces por 
lá também. Então, nós começamos a bater nas portas das casas, mas 
nenhuma delas abria. Parecia não morar ninguém ali. Aparentava estar 
tudo abandonado, — “uma rua habitada por fantasmas” —, eu diria.
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Nós batemos em doze casas, entretanto, ninguém abriu. Só faltava a 
última casa da rua, a décima terceira. Algo em mim dizia que não deveríamos 
bater naquela porta. Sentia algo estranho.

Era uma casa suja, sombria, com uma chaminé que soltava uma fumaça 
branca e de cheiro podre no ar. Eu senti muito pavor, só de olhar aquele 
lugar. Tudo o que eu queria era sair dali o mais depressa possível. Todavia, 
meu primo, teimoso do jeito que era, insistiu em bater na porta. Eu, sem 
ter outra escolha, o acompanhei.

Na primeira batida dada por ele, a porta se abriu num rangido tão fino 
que me doeu nos ouvidos. De repente, uma velha saiu e se aproximou de 
nós. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida. A velha era 
magra e usava uma capa preta, juntamente com um capuz, que lhe cobria 
quase toda a face. Deixava transparecer apenas uma parte de seu nariz 
enorme e de sua boca desdentada. Christian, apesar de estar assustado, 
começou a falar:

— Doces... ou... travessuras?

A velha permanecia calada, com a cabeça abaixada e as mãos ossudas 
cruzadas. Christian resmungou para mim:

— Essa daí, além de velha, é esquisita e surda. Será que é uma bruxa? 
Não, não... essas coisas não existem.

Quando Christian terminou de falar essa frase, a velha levantou a cabeça, 
olhando furiosamente para ele. Era um olhar assustador. Então, ela nos 
puxou para dentro da casa com tanta força que senti meu braço doer. Foi 
tão rápido que não tivemos tempo de gritar. Naquele momento, eu entendi 
que nossas vidas acabariam ali. Não havia escapatória.

Fechei os olhos por alguns minutos e, quando me dei conta, estava no 
canto de uma sala imunda, cheia de objetos estranhos e alguns vidrinhos. 
Havia alguma coisa dentro de cada um deles. Mas, o pior de tudo, era que eu 



42 |

estava ao lado de um esqueleto humano. Levantei a vista, desesperadamente, 
e me deparei com Christian preso em cima de uma mesa no centro da sala. 
Ele estava completamente pelado e com um olhar apavorante. Rapidamente, 
veio outra velha de dentro da casa. Essa também era muito feia e tinha 
metade do rosto deformado. Ela fitou Christian nos olhos e disse em voz 
alta:

— Então você não acredita em bruxas, rapaz? Pois te provaremos que 
existimos. Essa aqui não é uma rua maldita como dizem por aí, é nossa rua! 
A rua das bruxas! Sua tortura começa agora, insolente!

Assim que uma das bruxas terminou de falar, a outra se aproximou de 
Christian com uma faca afiada na mão. Eu não conseguia proferir nenhuma 
palavra. Tremia de medo. A bruxa começou a arrancar pedaços da pele dele, 
deliciando-se com o sangue que jorrava das feridas. O sangue dele parecia 
ser o combustível que aumentava o ódio daquelas mulheres terríveis. Eu 
chorava, mas não conseguia me mexer. Estava paralisada de pavor.

Logo depois, a mulher começou a cortar as pontas dos dedos das mãos dele, 
depois fez alguns cortes nas orelhas. Meu primo gritava desesperadamente:

— Socorro! Eu não quero morrer. Para!

Mas um corte na língua dele fez com que se calasse subitamente. A bruxa 
arrancou-lhe a língua. Os olhos dela brilhavam diante de tanto sangue. Meu 
desespero aumentou. Daí então tentei gritar mais uma vez, quis correr para 
pedir ajuda, mas era como se minha língua estivesse colada dentro da boca. 
Meus pés permaneciam grudados no chão. Eu estava sob efeito de algum 
tipo de magia. Fiquei lá, imóvel, testemunhando aquela tortura cruel.

Um gato preto, que também presenciava a cena, miava constantemente, 
com os olhos arregalados; parecia apreciar todo aquele sofrimento. Meu 
coração doía e as lágrimas banhavam meu rosto.
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Cada segundo parecia durar uma eternidade. À medida que foi se 
aproximando da meia-noite, as bruxas se mostraram ainda mais cruéis. 
Torturaram-no por mais algum tempo. Depois, querendo acabar com sua 
vida, uma delas cravou uma espada de lâmina curta no peito dele. Eu só 
consegui ver seu rosto pálido, seus olhos paralisados, denunciando o fim.

Uma das bruxas disse em tom sombrio:

— Aqui está o rapaz que duvidou de nossa existência, mestre! Ele é todo 
seu.

Eu mal podia acreditar em tudo aquilo. Diante de mim, estava o corpo 
dele sendo ofertado ao próprio diabo. As duas mulheres ficaram perto do 
corpo realizando um ritual. Elas pronunciavam um tipo de prece que eu não 
entendia. Mesmo sem compreender o que diziam, me causavam muito medo 
as gargalhadas estrondosas. Nunca me esquecerei de tal cena horrenda!

De repente, tudo ficou turvo em minha visão. Eu não conseguia abrir 
meus olhos. Acordei no outro dia, de manhã. Eu estava caída em frente de 
minha casa. Os meus familiares me olhavam desesperados, tentando me 
acordar. Perguntaram-me onde estava o Christian, mas eu não conseguia 
mais falar.



Maldito trato
Adelaide Carvalho de Lima
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1991 estava sendo um ano muito difícil. Desde o início do ano, Maria Lúcia 
estava passando por alguns problemas pessoais, financeiros e amorosos. 
Há tempos que ela estava tentando engravidar e não conseguia. Sua idade 
a cada dia avançava e, com isso, ficaria mais improvável uma gravidez, pois 
estava chegando aos quarenta anos e seu marido, Cássio, desejava muito 
ser pai. Era o sonho dele. Ele havia escolhido como esposa seu grande amor 
de infância, Maria Lúcia. Foi seu único casamento.

Toda a dificuldade de sua esposa engravidar já estava afetando a relação 
deles. Para ela, estava sendo muito mais difícil. Numa manhã ainda do mês 
de janeiro, ela começou a sentir-se mal, teve enjoos, um mal-estar terrível, 
porém não levou muito em conta aqueles sintomas.

Todas as manhãs, Cássio saia para o trabalho. Numa quarta-feira, ao 
acordar, seu esposo já tinha saído para o serviço como acontecia todos os 
dias. Ficou pensativa, mesmo tendo noites frequentes com ele, não conseguia 
sentir o mesmo prazer de antes e, principalmente, fazê-lo um papai.

— Acho que vou ao mercado fazer compras. Precisarei da carroça e do 
cavalo. Preciso sair daqui por um momento. Isso talvez me ajude a refletir 
um pouco. Acho que é tudo isso está me deixando doente – pensou ela.

No mercado, quase no final de suas compras, desmaiou e, imediatamente, 
vieram ajudá-la, mas logo perceberam que teriam de levá-la ao hospital. 
Chegando lá, entraram em contato com Cássio, que, em minutos, chegou para 
saber o que tinha acontecido com sua amada. Para sua surpresa, foi recebido 
pelo doutor com uma notícia quase inacreditável; seus olhos brilhavam e 
aquele grito de alegria foi inevitável:

— Vou ser pai!

Então perguntou ao médico:

— Mas, e minha mulher... como está, doutor?
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— Bem, ela está melhor, porém tenho outra notícia e essa será um pouco 
difícil.

— Qual?

— Sua esposa terá uma gravidez de risco, precisará de repouso absoluto 
e que cumpra todas as recomendações passadas.

— Tudo bem, terei todo cuidado do mundo, cuidarei dela e cumpriremos 
todas as recomendações que o senhor passar.

Os meses passaram muito rápido e, no decorrer de toda a gravidez, houve 
muitos momentos difíceis. Entretanto, eles conseguiram enfrentar todos os 
obstáculos juntos. Já estavam no mês de outubro e o nascimento da criança 
estava mais perto.

Exatamente na noite de 30 de outubro daquele ano, Maria Lúcia começou 
a sentir dores, terríveis dores; como eles estavam morando na zona rural, 
ficava mais difícil o acesso ao hospital. Cássio não esperou o pior acontecer, 
foi atrás de ajuda, pelo menos de algum transporte que pudesse levar sua 
companheira para qualquer hospital mais próximo.

O casal estava com visita em casa naquela noite. Era o irmão de Maria 
Lúcia, Marcos. Ele ficou perplexo com as cenas de sofrimento da gestante, 
que começou a clamar por Deus naqueles momentos agoniantes. Ele não 
sabia o que fazer. Falar o nome de Jesus, Deus, para ele, era algo improvável, 
porém não estava mais se contendo com o sofrimento dela. Então, ele foi 
atrás de uma parteira de nome Dona Carmelita que residia naquele sítio. 
Saiu, deixando Maria Lúcia sozinha. Ao chegar na casa da senhora, pediu 
ajuda a ela. A pobre mulher, que há tempos não exercia mais esse ofício, 
aceitou o convite dele, pois viu que se mostrava muito triste e agoniado com 
toda aquela situação.

Vieram, então, Marcos e a parteira. Chegando ao quarto de Maria Lúcia, 
eles a encontraram sangrando muito. Já estava perto da meia-noite e, por 
essa razão, Cássio ainda não tinha obtido nenhuma ajuda, pois era muito 
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tarde. E a grávida, prestes a desmaiar, suplicou para que Deus salvasse seu 
filho. Depois desse pedido, ela não teve mais forças e desmaiou. A senhora, 
com muita experiência de vida, comentou com o rapaz:

— Há anos que não vejo uma situação assim... um caso como esse.

— Como assim? Caso? — indagou ele.

— Daqui a pouco será madrugada das bruxas, tal criança talvez tenha um 
temeroso caminho em sua vida, uma vez que o demônio anda solto sempre 
nessa mesma data.

— Nossa! A senhora não diga uma coisa dessas. — exclamou Marcos com 
olhos esbugalhados.

Poucos minutos antes da meia-noite, surgiu um vento extremamente 
frio e pavoroso que entrou pela janela. Era um frio de arrepiar os pelos do 
corpo inteiro. Dona Carmelita começou o seu trabalho. Foi muito difícil o 
nascimento daquela criança, pois a mãe estava inconsciente e não tinha 
como fazer força para facilitar o parto. Enfim, a muito custo, nasceu uma 
menina, mas, em seguida, a parteira notou que tinha outra criança dentro da 
barriga. Maria Lúcia não aguentaria, sangrava muito e estava muito pálida.

Marcos saiu do quarto, desceu as escadas até a sala e depois saiu da casa 
e foi tentar encontrar Cássio, porém não havia nenhum sinal dele lá fora. 
Então retornou e, ao entrar na sala, tudo se escureceu ao redor da casa. 
Aquele vento pavoroso continuou ao seu redor impedindo de subir as escadas 
para ajudar no parto. Queria muito ajudar a cuidar de suas sobrinhas.

De repente, uma sombra escura e gigante se formou em sua frente. Ele 
podia ver um verdadeiro monstro assustador perante ele. Tinha os olhos 
inteiramente brancos, mãos gigantescas com unhas horríveis. Sua boca com 
dentes horrendos e, por fim, soltava uma voz alta e diabólica dando uma 
terrível risada:
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— HAHAHAHA! — Marcos, mesmo espantado, começou a dialogar com 
aquele ser.

— Não acredito no que estou vendo... Saia daqui seu diabo, não tem lugar 
nessa casa! 

— Hoje ninguém estará livre de mim, principalmente, sua irmã.

— Como assim? — perguntou Marcos, e depois gritou: — Deixe-a em paz!

— Logo a deixarei, mas com um trato firmado com você.

— Que trato, seu demônio? Eu não farei nenhum trato com você! Está 
mexendo com pessoas inocentes! — esbravejou.

— E qual seria a graça de mexer com pessoas que já são minhas? — 
vociferou o demônio. 

Marcos, por não ser religioso e com medo de perder a irmã, indagou qual 
seria o trato. E ele respondeu:

— Prometa-me a alma de sua segunda sobrinha, apenas.

— Não! Jamais! Você está me pedindo o impossível! Deixe a minha irmã 
e as meninas em paz! — falava isso com os olhos em lágrimas.

— Se não concordar comigo, eu levarei todas elas imediatamente! HAHAHA!

— Está bem, eu aceito... — disse Marcos chorando. — Mas nos deixe em 
paz. Deixe minhas sobrinhas viverem, são crianças inocentes. Elas nada 
fizeram de mal.

Dizia tudo isso com os olhos fechados, com as mãos na cabeça. Depois, caído 
no chão, ficou ali por algum tempo, inerte. O maldito havia desaparecido. 
Marcos se levantou do chão, olhou ao redor e na sala tudo estava claro 
novamente, sem vestígios de qualquer coisa. Naquele momento chegou 
a pensar que tudo não tinha passado de um sonho. Acreditou que havia 
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acordado de um tombo que tinha levado ao subir as escadas e, por isso, 
estava ali caído no chão.

Ao subir, dessa vez apressadamente, entrou no quarto, deu de cara com 
sua irmã acordada e segurando as duas lindas meninas. Em seguida, Cássio 
chegou dizendo que tinha conseguido um meio de transporte para levá-la 
ao hospital, mas as crianças já tinham nascido graças à Dona Carmelita.

Cássio, ao perceber que era pai de duas meninas lindas, ficou muito 
emocionado. Ele sabia que tinha de levá-las ao médico, para saber, de fato, 
como elas estavam. Para Dona Carmelita, aquele parto foi fora do normal, 
mas ela nada comentou.

Lá no hospital, as meninas foram examinadas. Apenas a mãe e a primeira 
que nascera tinham algumas sequelas devido a toda complicação no parto; 
seria um caso de certos cuidados. Surpreendentemente, a segunda menina 
nasceu perfeita. Era de se admirar, só Deus para salvá-la. Os pais escolheram 
belos nomes para as pequenas. Os nomes eram: Paulina, para a primeira, 
e Ackila, para a segunda.

Dias, meses e anos se passaram e as meninas se transformaram em 
crianças adoráveis. Marcos amava suas sobrinhas e elas tinham muito 
carinho pelo tio. Ao completarem dez anos de idade, os pais fizeram uma 
festa esplêndida para elas.

A família morava agora na zona urbana, o que facilitou a organização 
da festa. Fizeram com o tema do Dia das Bruxas, já que era 31 de outubro. 
Durante o dia, elas brincaram muito com as outras crianças do bairro. Se 
divertiram bastante.

Ackila acompanhou uma de suas amigas até perto do portão de saída do 
local da comemoração e, ao retornar, escutou um barulho estranho vindo 
do final do jardim. Dirigiu-se até lá. Viu enormes tarântulas saindo de um 
buraco escuro. Eram várias aranhas peludas. A criança ficou tão assustada 
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que não conseguia nem contar. Ela ficou abismada com a quantidade e a 
aparência daqueles aracnídeos. Um daqueles bichos horrendos se aproximou 
dela e, imediatamente, ela saiu correndo e gritando. Seus pais, sua irmãzinha 
e o tio, Marcos, ouviram seus berros. Correram todos para fora. Ela estava 
muito assustada, mas eles não entenderam o motivo daquele alvoroço. E, 
nos braços de seu pai, contou:

— Papai, eu vi inúmeras aranhas gigantes num buraco no final do jardim 
e uma delas queria subir em mim. Foi horrível, papai!

— Vou olhar o que tem lá minha querida – falou Marcos.

— Cuidado, tio Marcos, elas são muito feias e grandes.

Marcos examinou o local e não tinha nada lá, nem mesmo havia um 
buraco.

— Ackila, lá não tem nada, você deve estar brincando. Querendo nos 
assustar, não é isso? Só porque nasceu na noite de Halloween! – ele falou 
isso num tom de brincadeira — Vamos todos entrar e terminar nossa noite 
em alegria, foi somente um susto.

Depois daquela noite, Ackila tinha sonhos estranhos e acordava assustada. 
Dois anos depois, aos 12 anos, na escola, ela afirmou ter visto um espírito 
perto de um menino antes de ele cair das escadas e quebrar um braço.

Ela não compreendia todas as visões e sonhos que tinha. Na semana 
seguinte, no caminho para a escola, decidiu ir a uma igreja. Conversou com 
o padre e foi aconselhada a frequentar mais vezes aquele lugar. E, assim, 
ela ia ao lado de Paulina. Elas tiveram uma adolescência cheia de aventuras. 
Seu tio, sempre que podia, acompanhava elas em todos os momentos.

Em 2011, finalmente, chegou uma data maravilhosa: os 20 anos das gêmeas. 
Elas se tornaram lindas mulheres. Cássio já se encontrava aposentado. Ele 
quis preparar uma festa de aniversário para suas filhas e, assim, combinou 
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com Maria Lúcia. Os familiares cuidaram dos detalhes com carinho, afinal, 
era a comemoração das moças mais queridas da família.

Na rua Cirilo, a família alugou um clube. O local ficava perto de onde 
moravam. Convidaram os amigos e amigas mais próximos. A decoração 
estava exuberante. Aos poucos, os convidados foram chegando. Maria Lúcia 
e Cássio receberam todos com zelo, cumprimentando cada um deles. Eles 
cuidaram para que fosse uma feliz comemoração de aniversário.

De fato, tudo estava perfeito. Os alimentos e bebidas estavam deliciosos. 
Nada fazia vergonha, até o momento em que faltou luz, na verdade, teria 
faltado luz na rua inteira. Todos ficaram assustados, pois a maioria das 
pessoas tem medo do escuro. Apenas Ackila admirava o escuro naquele 
meio; ficou até feliz e comentou:

— Vamos, pessoal? Escuro é bom e combina também com a noite de hoje, 
não estão lembrados que hoje é Dia das Bruxas? — quando terminou de dizer 
isso, os portões do clube abriram e um vento pavoroso, muito frio, entrou 
naquele lugar. Ackila e Paulina se abraçaram assustadas. Imediatamente, 
Marcos começou a lembrar daquele vento. Em sua memória veio uma 
recordação. Dizia consigo:

— Será que foi mesmo um sonho aquela vez? Que frio é esse? — refletia.

— Não acredito. É o mesmo vento daquela noite. — falou em voz alta.

— Fechem o portão! – gritou um dos convidados.

Já não era mais possível fechá-lo, pois o mesmo monstro da noite do 
nascimento das meninas estava ali se formando em meio a uma fumaça 
escura. Todos conseguiram enxergar com a claridade da lua. Puderam ver 
aquele demônio horrível. Começaram a correr para todos os lados. A maioria 
conseguiu escapar. O restante permaneceu isolado com aquele ser.
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Marcos lembrou-se de tudo. Não foi um sonho. Sentiu que ocorreria uma 
tragédia. Lembrou-se da promessa feita ao demônio. Lágrimas escorreram 
por sua face, pensando no que poderia acontecer.

Os pais das gêmeas, sem acreditar naquela cena, oraram, suplicando a 
Deus. O diabo irou-se e jogou uma mesa em direção a eles, acertando-os 
em cheio, deixando-os desacordados. Então, Marcos gritou:

— O que queres de nós, seu peçonhento?

— Que nosso trato seja realizado hoje, já esperei por muito tempo!

— Sai, vai embora daqui e nos deixe em paz.

O diabo, furioso, lançou todas as facas das mesas contra os convidados 
aterrorizados, acertando-os por todo o corpo. As irmãs permaneciam 
abraçadas. Fecharam os olhos com muito pavor. Só puderam ouvir os gritos 
de desespero dos amigos.

— Não! — gritou Marcos — leve-me, mas deixe minha sobrinha viva, eu 
lhe dou minha alma pela dela.

— Já lhe disse que quero uma delas, Ackila! HAHAHA!

— A minha não! – gritou Ackila.

Ela soltou a irmã e saiu correndo apressadamente em direção aos fundos 
do clube, o maldito quis pegá-la, porém Marcos não deixou. Entretanto, ele se 
esqueceu de Paulina sozinha. Ela estava tremendo de medo e não conseguia 
se mover. O demônio aproveitou esse momento e cravou suas garras nela. 
De repente, Ackila, corajosamente, surgiu rezando uma oração nas costas 
do demônio. Ele saiu furioso dali, tampando os ouvidos com suas mãos.

Chegou diante de Marcos, dizendo com ira:

— Levarei a sua alma em troca da dela! — e, pegando uma centena de 
pregos que estavam em um balde usado na ornamentação da festa, lançou-os 
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todos em direção a Marcos. O corpo dele foi vertiginosamente arremessado 
contra a parede e ficou todo perfurado. E, assim, o demônio sumiu levando 
a alma dele. Vendo o que ocorrera, Paulina correu e abraçou-se com sua 
irmã em busca de consolo, desejando sair daquele inferno.



A bruxa
Itamara Bezerra da Silva
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No dia 31 de outubro de 1991, em uma cidade do Chile, não muito distante do 
Brasil, uma moça chamada Luna, que despertava a curiosidade de todos com 
seus cabelos escuros, enrolados, olhos pequenos, foi espancada e arrastada 
pelo chão até um tronco, perto de uma capela bastante frequentada.

Muitos tinham medo daquela moça, por ser considerada, pelas pessoas da 
cidade, uma bruxa, uma ameaça. Então, ela foi amarrada e exposta para todos 
verem. Atearam fogo aos seus pés, a mando de um padre. Ele, conhecido 
pelo nome Padre Pereira, era um homem que manipulava as pessoas e fazia 
de tudo para ganhar prestígio.

Ele olhou para aquela moça ali amarrada e falou:

— Ela seduz os homens com seus encantos e depois os destrói. Ela é do 
diabo! Condeno-a a queimar aqui e ir direto ao inferno! Em nome do pai, 
do filho e do espírito Santo! Amém!

Então, naquele momento, ela suplicou com os olhos para que não a 
matassem. Mas tudo foi em vão. Desamarram-lhe o corpo e levaram-na 
para longe dali. Não a mataram, jogaram-na nas águas do mar, acreditando 
que isso a mataria.

Muito tempo depois, noutro lugar perto dali, uma enfermeira que se 
chamava Maria encontrou Luna desacordada, numa praia. Ela apresentava 
muitas feridas nos pés que sangravam e marcas de queimaduras. Em uma 
atitude de bondade, levou a moça para o hospital. Lá chegando, Maria fez 
algumas perguntas:

— De onde você é? O que aconteceu? Qual seu nome?

Luna, que não sabia onde estava, ou nem como fora parar ali e sem 
entender o que estava acontecendo, não sabia o porquê daquelas perguntas. 
Disse, então:

— Quem é a senhora? Por que está me perguntando tudo isso?
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— Me chamo Maria, sou enfermeira. Estou cuidando de você. Fui eu quem 
te encontrou numa enseada, desmaiada. Você sabe seu nome?

Luna, ainda muito confusa, respondeu:

— Meu nome é Luna. Não sei o que aconteceu comigo. Estou tão confusa... 
não consigo lembrar de quase nada.

Maria, tentando acalmá-la, disse-lhe:

— Fique calma, você vai ficar bem! — em seguida, cuidando dos ferimentos 
de Luna, a enfermeira reparou nas roupas da jovem. Roupas muito sujas, 
gastas pelo tempo. 

Quando estava já anoitecendo, aconteceu um apagão no hospital. Havia 
muitos doentes sendo movidos para todo lado. Luna, sem entender aquela 
correria, decidiu fugir, pois estava com muito medo. Ela saiu correndo 
desesperada. No corredor, empurrou um senhor. Para sua surpresa, quando 
olhou para o senhor novamente, viu o rosto do padre Pereira, mas sua face 
estava queimada. Ficou ainda mais nervosa. Lembrou-se do padre e do que 
lhe ocorrera. O empurrou para trás e saiu desesperada. Chegando do lado 
de fora, ela falou consigo:

— O que eu faço? Não sei onde estou, não conheço ninguém aqui — e 
sentou-se no chão. Algumas coisas iam e vinha em sua cabeça. Mas do padre 
se lembrou. Lembrou-se das torturas que sofreu.

Maria, ao sair do hospital, viu a jovem aflita, que olhava de um lado para 
o outro. Ficou com muita pena e resolveu chamá-la:

— Luna, o que você está fazendo aí no chão? Vamos lá para minha casa? 
— indagou a enfermeira.

Luna abriu um pequeno sorriso, mas meio desconfiada, porque não a 
conhecia. Disse em tom suave:
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— Por que a senhora quer que eu vá para sua casa? Você não me conhece.

— Calma, não vou te machucar. Sei que você está sozinha e não tem para 
onde ir. Sabe, venho de um país onde gostamos de ajudar. No Brasil é muito 
comum a gente receber visitas. Não vou te deixar aqui sozinha. Acabou meu 
horário. Vamos? Pode confiar em mim... — dizia isso com largo sorriso.

— Sim, senhora! — respondeu Luna, um pouco mais confortável.

Chegando lá, ela conheceu o quarto que ficaria na casa de Maria. Andou 
pela casa, olhou os cômodos. Passou diante de um quarto fechado. Resolveu 
abrir, mas quando tentou abri-lo, Maria gritou:

— Não abra essa porta!

Luna ficou sobressaltada com o modo como foi repreendida. Olhou para 
Maria e perguntou:

— O que foi? Por que não posso abrir? Tem algo ali dentro?

Maria tentou responder, mas desfaçando a voz:

— É que são objetos do meu tio. Ele não gosta que mexam. Me desculpa, 
está bem? — e sorriu.

Luna continuou curiosa. Permaneceu com a ideia na cabeça de abrir a 
porta quando Maria não estivesse por perto. Então, depois, quando Maria 
estava no banho, Luna se aproximou do quarto. Queria muito saber o que 
tinha ali dentro.

De repente, ela escutou batidas e vozes vindo de dentro do quarto. Depois 
viu sombras por baixo dela. Quando olhou para um quadro de fotografia 
pendurado perto da porta, viu nele o rosto do padre que tinha mandado 
matá-la. Desesperou-se. Saiu correndo e foi para o quarto onde iria dormir. 
Trancou-se. Estava aflita.
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Maria saiu do banheiro e passou pelo corredor. Aproximou-se daquele 
quarto, começou a chamar por Luna, que, saindo do outro quarto, falou:

— O que está acontecendo nessa casa? Que vozes são essas que eu ouvi 
nesse quarto?

Maria desconversou. Disse que não havia vozes, que eram coisas da cabeça 
dela. Luna pediu para ver o que tinha naquele quarto, mas Maria insistiu 
que ela precisava descansar. Por fim, vendo que não havia outra saída, Maria 
disse à moça:

— Venha cá, Luna. Você quer mesmo saber o que tem ali?

— Sim, eu quero! — disse Luna.

Ela se aproximou de Maria e, de repente, a porta se abriu. O Padre Pereira 
saiu. Luna assustou-se muito. Ficou trêmula, com as mãos frias. O homem 
tinha parte do rosto queimado, seus olhos estavam pálidos. Não falava. 
Estava vestindo uma batina toda preta e um chapéu de abas longas.

Luna, muito nervosa, indagou:

— O que você é desse homem, Maria?

— Ele é meu tio. Ele não está são da mente. Por causa de um acidente, 
ele enlouqueceu. Veste essas roupas todos os dias, mas pouco ou nada fala. 
Eu não queria que você se assustasse com ele.

Luna, com um misto de medo e raiva, assim falou:

— Eu já vi esse homem antes. Ele quase me matou, Maria.

— Do que está falando? Ele nunca machucaria ninguém. Ele é um homem 
bom.

Maria não acreditou na estória de Luna. Achou que era tudo fantasia da 
moça. Luna, com receio de morrer, decidiu que fugiria. Iria para bem longe 



59 |

daquela casa. Tarde da noite, ela saiu do quarto, abriu o portão da frente da 
casa e saiu. Maria estava dormindo e nada escutou. 

Pouco tempo depois, o Padre Pereira também saiu. Ele seguiu Luna por 
umas ruas e ela, sem perceber que ele estava em seu encalço, continuou 
andando. De repente, ele correu e a segurou com força. Ela tentou se soltar, 
mas não conseguiu. Gritava, mas ninguém lhe socorreu. Ele a arrastou 
para um lugar e a amarrou com uma corda que trazia consigo. Pegou um 
isqueiro e acendeu umas madeiras, formando uma fogueira. O homem estava 
decidido a matar a jovem a todo custo. Quando Luna olhou aquele fogo, lhe 
veio a lembrança, outra vez, de quando quase foi queimada viva.

— Venha, seu lugar é no inferno! — disse o padre.

Luna sabia que ele a mataria. Então, dessa vez, ela fez uso de sua voz. 
Uma voz melódica que saiu de sua boca. A verdadeira voz de uma bruxa:

— Só irei se você for; sem você não irei! Quero estar contigo no fogo — 
disse ela jogando um feitiço com seus lábios.

Então, o padre, que ficou encantado com as palavras dela, falou uma 
última vez:

— Se você não for, eu irei voltar e irei te pegar! — e, assim, ele abraçou a 
fogueira. As chamas tomaram seu corpo1.

1 Este conto é meramente inspirado na estória de Carmen, uma personagem da série Siempre Bruja 
(Sempre Bruxa, Netflix, 2018), criada por Ana María Parra e dirigida por Liliana Bocanegra. A série é uma 
adaptação da obra Yo, Bruja, de Isadora Chacón.



Noite fria
Adílio Junior de Souza
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Muitos relatos tentaram ao longo dos últimos dez anos narrar o que de 
fato ocorrera na noite de março de 1990, porém nenhum deles obteve o êxito 
desejado. Há, contudo, um dos relatos que mais se aproxima da verdade e 
é dele que estas páginas irão tratar.

Tudo começa com uma festa muito popular na cidade de Brejo Santo: a 
vaquejada. Em 1989, a festa se realizaria, como de costume, em cinco noites. 
Em cada uma dessas noites, pelo menos umas três bandas ou cantores iriam 
se apresentar. Naquele ano, no terceiro dia mais precisamente, a banda 
Coração Apaixonado seria a atração principal. Muitos dos cidadãos brejo-
santenses tinham apreço por essa banda, entre eles, havia uma jovem de 
quatorze anos que sabia todas as canções; Rosane era o seu nome.

Rosane era uma menina de sorriso alegre, de personalidade meiga e 
muito simpática. Tinha olhos pequenos, boca redonda e cabelos longos, 
ondulados e pretos. Era uma estudiosa apaixonada por escritores românticos, 
principalmente Shakespeare. Desde os doze anos já sabia dançar variados 
estilos, pois sempre fora dedicada em tudo o que fazia. Era uma boa aluna 
e, com essa idade, já cursava o primeiro ano no Liceu da cidade.

Gustavo e Luiza, seus pais, tinham orgulho da filha. Naquele ano, ela deu 
mais uma alegria aos pais, pois havia ganhado o prêmio da aluna que mais 
lera durante o ano de 89. Foram vinte e cinco livros lidos em um ano.

Com o prêmio em mãos, Rosane aproxima-se da mãe e diz:

— Mãe?

— Sim, meu bem!

— Olha só o que eu ganhei hoje no Liceu! — e entregou o prêmio nas mãos 
da mãe. Luiza recebeu a medalha, leu atentamente a inscrição ali gravada 
e de um salto abraçou a filha.
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— Meu bebê, sempre me dando orgulho! — e deu-lhe um beijo na testa.

Luiza estava contente, mas ouviu o seguinte pedido:

— Eu quero ir para a Vaquejada desse ano, mãe! A senhora deixa?

— Minha filha, você sabe que essa festa é muito violenta. E não é bom 
para crianças como você.

— Não sou mais criança! — replicou Rosane irritada.

— Não, não e não! — disse a mãe resoluta.

Rosane deixou a mãe ali e saiu indignada. Para ela, ter a chance de ver 
sua banda predileta não iria ocorrer novamente. Trancou-se no quarto e 
sequer jantou naquela noite.

Ao chegar do trabalho, Gustavo soube do prêmio da filha, assim como 
da pequena discussão entre as duas. Após escutar a esposa em silêncio, ele 
falou:

— Também não gosto da ideia de ela ir para essa festa. Mas eu posso ir 
com ela.

— Não, Gustavo, não acho certo!

— E o que tem demais? Eu estarei com ela!

— Por mim ela não vai! Para falar a verdade, ela só deve ir para uma festa 
quando ficar de maior.

— Que é isso, mulher, esqueceu que te conheci numa festa com dezessete 
anos? — indagou Gustavo, sentando em uma cadeira velha.

— Não esqueci nada. Só que eu tinha juízo, ela não.

— Ela tem bem mais que nós dois juntos na idade dela.
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No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, Gustavo contou para a 
filha que deixaria ela ir com a condição de ele ir junto.

— Claro, papai! — Rosane o abraçou amorosamente.

E assim foram os dias passando. Chega a época da festa. Estava tudo 
arrumado, o Parque Zequinha Chicote estava perfeitamente enfeitado para a 
festa. Os gados para as corridas estavam bem tratados, dezenas de vaqueiros 
de todas as partes do Brasil estavam reunidos e diversas pessoas vieram 
prestigiar o evento.

Gustavo e Rosane foram ao terceiro dia do evento. Gustavo estava usando 
calça de cetim preta, camisa branca, sapatos marrons, com um chapéu de 
vaqueiro que não lhe caía bem, pois era maior do que sua cabeça, ficando 
folgado e caindo constantemente. Rosane tinha os cabelos soltos, alisados 
especialmente para esse dia. Devido à maquiagem, seus olhos castanhos 
estavam mais expressivos do que sua boca, que estava discretamente 
vermelha. Aparentava ter mais idade com tantos adornos.

Então, na hora prevista, Coração Apaixonado começa a tocar e Rosane 
gritava cada palavra da letra de todas as canções. Estava feliz. Curtiu cada 
momento e se divertiu muito. Por volta da meia-noite, um rapaz passou 
diante dela. Por alguns segundos ele a contemplou, sem ela se dar conta 
disso. Gustavo o notou. Aproximou-se da filha e perguntou:

— Você não está vendo a cara de bobo daquele rapaz ali, não?

— De quem? — perguntou ela sem entender direito a pergunta do pai.

— Aquele rapaz ali está te olhando faz tempo! — e apontou em direção a 
ele.

Rosane voltou-se na direção do rapaz e tomou um susto. Não acreditava 
no que via. Era Breno, um rapaz bonito que conhecia. Ele era dez anos mais 
velho do que ela.
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— Não acho que ele está olhando para mim! — disse ao pai.

— Está, sim, eu o vi te olhando desde que chegou.

— Papai... — disse meio envergonhada.

— Eu o conheço. O nome dele é Breno e ele trabalha perto de nossa casa, 
naquela loja de móveis.

— Eu sei, papai, mas eu nunca falei com ele.

Nesse instante, a banda parou. Fim do show. Breno se aproximou de 
Gustavo e lhe disse algo:

— Isso vai depender dela. Não de mim! — disse Gustavo ao rapaz.

— De mim? — indagou a garota.

— Sim, ele quer te levar para casa. Eu disse que só se você aceitar.

— Não, de jeito nenhum! Não vou a lugar algum com ele. Quero ir com 
você, papai.

— Você a ouviu... — disse Gustavo, batendo no ombro de Breno.

Ele baixou a cabeça e saiu cabisbaixo. Gustavo trouxe a filha para casa e 
foi se deitar. Ela, porém, não conseguiu pegar no sono. Não que estivesse 
pensativa sobre a festa, mas naquela proposta repentina de Breno. Ela não 
o conhecia e não entendia por qual razão ele havia tentado levá-la para casa.

Foi assim que, daquele dia em diante, Breno passou a cortejar a moça. 
Quase todos os dias, ele passava em frente a sua casa, com o intuito de vê-la. 
Sempre que podia, passava próximo ao Liceu ou em qualquer outro lugar 
que Rosane estivesse. O interesse dele aumentava a cada dia.

Os meses de agosto, setembro, outubro e novembro passaram e nada dela 
aceitar as investidas dele. Não havia ocasião para ele tirar os olhos dela. Vez 
ou outra ele se aproximava dela e a cumprimentava com um aperto forte de 
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mãos. Ela, com respeito e delicadeza, soltava-lhe a mão e arrumava alguma 
desculpa para se afastar.

Em dezembro, perto do Natal, Breno a procurou e a pediu em namoro. 
Ela, como sempre, com respeito e delicadeza, disse que não. Ele insistia em 
convidá-la para tomar sorvete, comer alguma coisa, sair para algum lugar 
e chegou a pedir para ir visitá-la em casa. Nessas e noutras situações, ela 
dizia:

— Não, sinto muito, mas não posso! — disse a menina, sorrindo e olhando 
para o céu.

Na virada de ano, Breno comprou um par de brincos e deu a ela. Ela, no 
entanto, disse a ele:

— Não posso aceitar, meus pais não irão permitir.

Ele fez uma cara de tristeza e fechou o semblante. Ela, para não parecer 
grossa, pegou os brincos e disse em tom suave:

— Vamos fazer assim: eu fico com eles, porém não posso usar.

— Guarde-os consigo, isso para mim já é tudo! — falou desfazendo a face 
triste.

Essa foi a primeira vez que ela aceitou alguma coisa do rapaz.

Chega 1990. Um ano em que tudo mudaria na vida de Rosane. Após um 
longo período de férias, as aulas recomeçam. Durante o mês de fevereiro, 
Breno reinicia as suas investidas. Com o objetivo de tê-la como namorada, 
ele vai até a casa de Gustavo e pede para que o receba.

Breno tem uma longa conversa com Gustavo e Luiza e diz abertamente 
os sentimentos que nutre pela filha deles. Os pais da garota explicam que 
nada podem fazer se ela não aceitar. E, por mais que aprovem tal namoro, 
a escolha é dela.
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— Então se ela aceitar, tudo bem para vocês? — questionou o rapaz.

— Apesar de você ser bem mais velho que ela, nós aceitamos, sim! — 
finalizou Luiza.

Ao chegar do Liceu, Rosane soube da conversa dos pais com Breno. 
Contudo, ela não demonstrou animação. Entrou no quarto e passou a tarde 
ali, pensativa. Não quis jantar, dormiu mal, acordou indisposta, mesmo 
assim foi para a aula no dia seguinte. E nos dias que seguiram também. De 
sua casa, no Renê Lucena, até o Liceu, era uma longa caminhada. Todos os 
dias tinha de atravessar a BR 116, passar em frente à Cadeia e seguir em 
direção ao colégio e, quando tinha algum tempo, entrava na Igreja de São 
Francisco e rezava por alguns minutos.

Certo dia, na véspera de seu aniversário de quinze anos, ela foi bem mais 
cedo, ficou ali na igreja sentada na primeira fileira e pediu a Deus:

— Senhor meu Deus, o que devo fazer? Devo aceitar esse namoro? Meu 
coração diz sim, mas sinto algo estranho naquele rapaz, não o amo. O que 
faço? — levantou-se e foi para o colégio.

Lá chegando, foi agraciada com a turma em fortes aplausos. Era uma 
moça muito querida entre os colegas. Fizeram-lhe um bolo de chocolate, 
com recheio de morango.

— Gente! Assim meu coração vai explodir de tanta felicidade! — disse ela 
enquanto soprava as velas.

Esse estava sendo um dia mágico em sua vida. Além do bolo, da companhia 
dos amigos e da professora que mais gostava, ela ganhou uma dúzia de 
presentes! Ao fim da aula, ela despediu-se dos amigos e saiu dali com as 
duas mãos cheias de sacolas. Uma colega gritou:

— Ah, não vou te deixar andar com tanta coisa, me dá uma parte que te 
ajudo, afinal eu moro no mesmo caminho que você! — e deu uma gargalhada 
alegre.
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Saíram do Liceu por volta das 11h. Percorreram o longo caminho de volta. 
Ao se aproximarem da BR 116, olharam para os dois lados, nada viram. 
Atravessaram vagarosamente, por causa do peso dos presentes. De repente, 
um deles caiu da mão de Sarah, a amiga que, com esforço, carregava uma 
sacola repleta. Rosane gritou:

— Deixa que eu pego! — quando voltou-se para pegar, abaixou-se e veio 
uma moto em alta velocidade que a acertou violentamente. O motoqueiro 
não parou para socorrer. Sumiu sem deixar rastro.

O impacto da batida foi tão forte que a morte foi imediata. Não houve 
tempo para socorrê-la. Sarah estava desolada, chorava como uma criança.

Gustavo e Luiza foram avisados logo depois. Saíram desesperados em 
direção ao local do acidente. Muitos curiosos já se aglomeravam no local.  
A polícia também se encontrava ali. Após o recolhimento do corpo da jovem, 
levaram-na até o IML da cidade.

Horas depois, o corpo de Rosane já estava em casa, com uma multidão 
que o aguardava aos prantos. Pessoas de vários lugares estavam ali reunidas.

— Uma tragédia sem tamanho! — diziam todos.

E foi assim que, em uma terça-feira, dia 13 de março de 1990, Rosane 
morreu. Os fatos que agora se seguirão podem trazer aos vossos estômagos 
um embrulho desmedido.

O velório se estendeu por toda a noite. Ninguém ali havia notado a falta 
de Breno. Somente por volta da meia-noite foi que Luiza percebeu que, entre 
todos os amigos da filha, somente Breno não estava presente. Ela pegou o 
telefone e fez uma ligação, aos prantos:

— Alô, Breno? Meu filho, tenho uma triste notícia para te dar... — e contou 
o ocorrido.
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Durante a conversa, Breno se mantinha inalterado. Estava mais calado 
do que o de costume. Luiza falava, falava e falava e ele apenas fazia ruídos, 
do tipo:

— Uhum! Ah! Sim! Não! — e poucas frases desconexas.

Luiza creu que essa reação era por causa do choque da notícia. Ao fim da 
conversa, ela quis saber se ele viria ao enterro:

— Irei! — disse e desligou.

No dia seguinte, o sepultamento ocorreria por volta das 16h da tarde. 
Durante o cortejo, Breno nenhuma lágrima derramou, tampouco, palavra 
balbuciou. Em silêncio, observava tudo ao seu redor.

Dezenas de pessoas acompanharam o caixão num triste cortejo. A mãe 
e o pai da jovem choravam a cada passada. Era uma comoção tremenda.

No fim do cemitério, diante da catacumba da família, um coveiro abriu um 
dos portões. Nele havia uma sequência de seis gavetas, cada uma lacrada com 
gesso. Ele abaixou-se e rompeu o lacre da terceira gaveta. Puxou com força 
e dali saiu uma tampa, dando lugar a um espaço longo e vazio, suficiente 
para caber o caixão que acabara de chegar da jovem moça.

Após a despedida dos familiares e dos amigos, o coveiro, juntamente com 
Gustavo, Breno e outro amigo da família conduziram o caixão até a entrada 
da gaveta, empurrando-o até o final. Em seguida, com um pouco de gesso 
em uma pequena espátula, o coveiro lacrou a gaveta, deixando ali os restos 
mortais de Rosane.

Um a um foram saindo do cemitério. Uns mais tristes, outros mais 
desolados, alguns chorando, outros em profundo silêncio. Os pais foram os 
penúltimos a sair do local. Somente Breno se mantinha imóvel e calado.
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As horas foram passando e ele ali, parado, com respiração demorada. Um 
pensamento obscuro lhe veio na face, deixando-o com o olhar compenetrado. 
Em seu coração não havia dor ou lamento, apenas esse pensamento sombrio.

As horas continuaram passando, não havia mais ninguém no cemitério, só 
ele. Passava das 23h e ele permanecia junto do portão. Aquele pensamento 
obscuro lhe veio com força, tomando forma sobre si. Pegou uma pedra e 
quebrou a corrente que segurava o portão.

Entrou e, diante da gaveta, bateu com a pedra até romper o lacre. Puxou 
o caixão com toda a força que tinha, derrubando-o no chão. Rapidamente 
removeu os quatro parafusos grandes que prendiam sua tampa.

Ao abrir, viu que Rosane ainda conservava a pele intacta. Retirou-a de 
dentro do caixão, conduzindo-a em seus braços. Apesar do rigor mortis ter 
enrijecido o corpo dela, ele conseguiu tirá-la dali, levando-a para um lugar 
onde havia uma cova coberta com um mármore azulado.

Arrancou desrespeitoso a roupa da moça e, despindo-lhe completamente, 
a abraçou violentamente. Com ira e ódio em seu coração, ele abriu as pernas 
dela com tamanha força que se ouviu um estalo dos ossos quebrando. Estava 
decidido a cometer o ato mais vil que alguém poderia praticar.

Deitou-se sobre ela, desajeitado e com excitação, e apossou-se do corpo 
da morta. Esta foi uma cena horrenda, da qual não há descrição. Não há 
palavras que possam relatar esse momento de abominação que nos faz 
revirar o estômago.

Ele, de costas, sobre a jovem, não notou a aproximação do coveiro, que 
com uma enxada na mão, não hesitou e deu-lhe uma pancada com toda a 
força que um homem poderia obter do próprio Deus da Justiça. A lâmina da 
enxada estava tão afiada e o golpe foi tão certeiro que lhe decepou a cabeça 
quase completamente, deixando-a pendurada por alguns segundos.



Uma noite no Halloween
Adílio Junior de Souza
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O dia estava quente, abafado. Apesar de ser Halloween, nada animaria 
o dia do senhor Alves. Era um velho carrancudo. Praguejava sempre que 
algum garoto da rua jogava bola em seu gramado.

Naquele dia, pareceu acordar ainda mais irritado do que de costume. 
Nem mesmo o chá de todas as manhãs, feito no capricho por Esmeralda, 
sua esposa, o alegrava mais.

— Está frio, não quero mais! — falou resmungando enquanto pegava na 
xícara.

— Homem, deixa disso! Você não pode tomar quente, sabe disso. — disse 
Esmeralda irritada.

A idade, o cansaço e a fadiga lhe tiravam o apetite. Vez ou outra, assistia 
filmes antigos, somente aí soltava altas gargalhadas. Era um homem de 
pouca conversa, preferia se recolher às tardes. Quase nunca saía à noite. 
Porém, não se sabe o porquê, mas naquele dia de Halloween, saiu de casa 
no final da tarde. Incutiu na ideia de fazer uma fogueira no quintal. Pegou 
um carro de mão, andou por algumas ruas até um bosque. Recolheu vários 
pedaços de uma árvore recém-cortada.

Retornou para casa. Preparou a fogueira e a acendeu com extrema 
facilidade, pois era algo de que se orgulhava quando jovem. Sabia fazer 
muita coisa. Sabia acampar, caçar e, principalmente, preparar a caça para 
assar na brasa. Adorava assar codornas e peixes.

— O que eu vou assar? — se perguntou enquanto se sentava em sua 
cadeira predileta no quintal.

— Vô, o senhor tomou seu remédio? — disse uma moça abrindo uma das 
janelas que dava ao quintal.

— Tomei! — retrucou ele.
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Juliane era sua única neta. Visitava o avô sempre que podia. Em dias 
festivos como aquele, pedia aos pais para dormir na casa dele. Era uma moça 
educada e, apesar do modo grosseiro do avô, o amava. Sabia lidar com suas 
esquisitices. 

Ela abriu a porta, aproximou-se do avô com uma tigela. Entregou-o, deu-
lhe um beijo afetuoso e disse-lhe:

— Volto mais tarde, está bem? Vou só fazer uma visita a Ellen, mas antes 
das 23h eu estarei aqui.

— Não demore. Sabe que me preocupo com você. Hoje não é dia de ficar 
zanzando por aí. — a voz de Alves estava amável.

Ela se despediu com um sorriso e saiu. Ele, ao abrir a tigela, soltou aquela 
gargalhada. Eram asinhas e pernas de frango já temperadas. Juliane trazia 
para ele nos fins de semana. Seu semblante, por um instante, estava feliz.

Esmeralda cuidava dos afazeres. Ele, por sua vez, preparou os petiscos das 
aves em espetos limpos. Pôs mais sal, mesmo com os pedidos de Esmeralda 
que não fizesse isso.

Voltou para sua cadeira, deixando as aves assarem por si. Adormeceu.

— Asse-a! Asse-a! — bradou uma voz.

— Quem está aí? — perguntou Alves acordando de supetão.

— Asse-a para mim! — disse a voz mais alto.

Alves emudeceu. A voz entrou em seu coração, lhe ferindo por dentro. 
Sua mão tremeu, seu corpo paralisou. Seus olhos ficaram arregalados, sua 
boca seca. Um suor frio escorreu por todo seu corpo. Sua feição mudou 
completamente. Ficou fora de si.

Pegou seu cutelo e entrou em casa. Esmeralda estava adormecida no 
sofá. Ele se aproximou dela, tampando sua boca. Ela se assustou e tentou se 
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soltar, mas ele rasgou sua garganta de ponta a ponta. O sangue esguichou 
pelo sofá, inundando o vestido dela.

Continuou cortando o pescoço dela até separá-lo do corpo. Seguiu 
cortando-a. Primeiro tirou-lhe os braços, depois decepou-lhe as pernas. 
Fazia tudo isso com olhar arregalado e boca aberta. Não piscava. Não falava.

Pegou as partes do corpo e as levou para fora, deixando o tórax e a cabeça 
no sofá. Reascendeu o fogo com o resto da madeira. Quebrou sua cadeira e 
lançou ao fogo. Pôs as pernas e os braços de Esmeralda sobre a pilha acesa.  
O odor se espalhou pelo ar. Dois vizinhos correram para ver do que se 
tratava. Arrombaram a porta, temendo que fosse um incêndio. Ao entrarem, 
notaram que nenhuma luz estava acesa, apenas o som de uma televisão 
ligada. Um dos vizinhos entrou no vão onde ocorrera o ato, impactado, não 
conseguiu acreditar no que via. O outro, seguido deste, entrou também:

— Meu Deus! — e saiu vomitando.

Nesse instante, Juliane entrou pela porta.
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