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APrEsENTAÇÃo i

Inicio a apresentação desta brilhante obra, fruto do Projeto 
Identificando Talentos: Caminhos para tornar os sonhos uma 
realidade, tomando como base a reflexão de Muñoz (2004) 
que “as crianças nunca serão futuro se não participarem do 
presente”.

Como secretário municipal de educação de Passo Fundo, a 
Capital Nacional da Literatura, não poderia deixar de destacar 
a importância deste projeto para a aprendizagem de múltiplas 
linguagens mas, sobretudo, para a formação de futuros 
escritores cada vez mais comprometidos com o conhecimento 
literário, à valorização dos livros (e consequentemente das 
bibliotecas), o respeito aos autores nacionais e passo-fundenses 
e ao exercício de uma produção literária criativa (em diferentes 
linguagens), fortalecendo as estatísticas que nos consagram 
com o município brasileiro que mais lê.

Parabenizo a Academia Passo-Fundense de Letras - APL, 
através de sua presidente, Profa. Dilse Piccin Corteze, pela 
excelente condução do projeto que proporcionou o contato 
dos alunos das nossas escolas públicas municipais com os 
acadêmicos da APL (e outros autores convidados), a fim de 
conhecer o trabalho e a obra de cada um desses autores 
ampliando a sensibilidade e o conhecimento dos alunos sobre 
o maravilhoso mundo da literatura. 

Cumprindo a sua função social e comunitária, de incentivar 
a Literatura e a correta utilização da Língua Portuguesa, 
buscando expandir a arte literária, em qualquer dos seus 
gêneros, além de assegurar a expansão e o fortalecimento da 
cultura, a APL atendeu ao desafio de identificar e capacitar 
jovens talentos na produção literária através de um amplo 

Projeto identificando talentos



6

trabalho de leitura de mundo com os alunos para conhecer 
e apreciar o mundo que os rodeia e, ao mesmo tempo, 
dando condições para se expressassem através das diversas 
linguagens. O resultado deste trabalho vocês poderão observar 
nas páginas seguintes e nas futuras produções que estes e 
outros novos talentos locais publicarão na sequencia desse 
movimento de oportunidade, esperança e renovação que 
contagiou todos da Academia na perspectiva de dar posse aos 
novos membros da Academia Passo-Fundense de Letras Mirim 
participantes deste Projeto.

Convido, portanto, a todos para apreciar a primeira edição 
(de uma série de produções que esta parceria seguramente 
irá produzir), realizada pelos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental das escolas públicas municipais de Passo Fundo 
com o apoio e a mediação dos acadêmicos e colaboradores da 
APL, que não apenas acolheram e capacitaram esses jovens 
na produção literária, mas, sobretudo acreditaram em um 
futuro promissor para esses jovens enquanto futuros autores 
passo-fundenses.

Edemilson Jorge Ramos Brandão
Secretário Municipal de Educação de Passo Fundo
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APrEsENTAÇÃo ii

É um prazer apresentar para a população de Passo Fundo 
este livro que representa o resultado do projeto da Academia 
Passo-Fundense de Letras (APLetras), em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (SME), desenvolvido durante 
este ano de 2016, o Projeto Identificando Talentos que visa a: 
Proporcionar uma maior aproximação entre a APLetras e as 
Escola Públicas Municipais de Ensino Fundamental no sentido 
de identificar e capacitar jovens talentos na produção literária.

Assim, os membros desta Academia de Letras trabalharam 
com um grupo de alunos de 6º a 9º ano no sentido de 
desenvolver suas potencialidades literárias. Foram planejados 
encon tros, na APL, para que os alunos se encontrassem com os 
acadêmicos e houvesse uma troca de experiências oferecendo 
assim, condições para a expressão dos alunos através das 
diversas formas: falada, escrita, desenho, expressão corporal, 
dramatização, canto, música etc.

Os alunos produziram textos constituídos de pequenos 
contos e poemas, bem como algumas ilustrações que 
resolvemos reuni-los para tornar público e incentivar os 
pequenos escritores na arte da produção literária.

Sou professora com experiência em sala de aula de mais 
de 40 anos. Agora atuando na Rede Municipal de Ensino e 
como Presidente da APLetras. Desta maneira, o Secretário de 
Educação de Passo Fundo, Edemilson Brandão, me chamou 
e propôs este desafio - um projeto com alunos das escolas 
municipais. Inicialmente considerei o Projeto bastante 
ambicioso, mas ao mesmo tempo percebi que se enquadrava 
perfeitamente com os demais projetos já desenvolvidos por 
esta casa de cultura. 

 Identificando talentos: caminhos  
para tornar os sonhos  uma realidade 
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Após o projeto estar no papel, aprovado pelos acadêmicos da 
APLetras  e pelo secretário de Educação, iniciamos os trabalhos 
fazendo um chamado à todas as Escolas da Rede Municipal 
de ensino. Seis escolas se manifestaram e encaminharam 
alunos para participarem do Projeto. São elas: E. M. de Ensino 
Fundamental Arlindo Luiz Osório, E. M. de Ensino Fundamental 
Cohab Secchi, E. M. de Ensino Fundamental Eloy Pinheiro 
Machado, E. M. de Ensino Fundamental Santo Antônio  e E. M. 
de Ensino Fundamental Leão Nunes de Castro.

Recebemos inicialmente mais de 50 alunos. Destes alunos 
mais de 30 desistiram. Os que realmente frequentaram 
até o final foram 18 alunos. Houve uma seleção natural e 
permaneceram presentes nos encontros aquelas crianças que 
se sentiram sintonizados com nosso trabalho.

 Iniciamos os encontros, que aconteceram em todas 
as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, com uma aula bem 
abrangente, sobre gêneros literários, ministrada por Pablo 
Moreno, Agostinho Both e Paulo Monteiro.

A partir do segundo encontro os alunos divididos por 
preferência deles, em grupos, iniciamos a trabalhar, contos 
com Elisabeth Souza Ferreira e poemas com Paulo Monteiro.

Decidimos usar as múltiplas linguagens como formas 
para se expressar de maneira a privilegiar os vários talentos 
existentes no grupo de alunos. Aí foi a vez de chamarmos o 
acadêmico Luís Lopes que trabalhou poemas e declamação, 
bem como os tipos de discurso; A acadêmica Marisa Zílio  
trabalhou sonetos de William Shakespeare; O escritor Aleixo 
da Rosa trabalhou literatura fantástica; O acadêmico Júlio Perez 
trabalhou contos e poemas; Visitamos a Biblioteca Pública 
Municipal e no momento eles foram aos computadores para 
treinar a digitação de textos. Também tiveram oportunidade 
de conhecer a Biblioteca, conhecer as professoras de lá e retirar 
livros; Tiveram aula de música com a professora Tabata, que 
mostrou para eles a possibilidade de musicar seus poemas; 
O acadêmico Xico Garcia também trabalhou apresentando 
os seus poemas e música; A acadêmica Sueli Guehlen Frosi 
trabalhou em como formar cenários e personagens em um 
romance; O artista plástico Fill Chapelarte, da Companhia das 
Artes, também trabalhou ilustração, personagens, cenário. Os 
alunos escreveram e desenharam.

Desta maneira os encontros foram sendo uma sucessão 
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de novidades e surpresas para os alunos. O meio ambiente 
envolvendo o teatro foi trabalhado pela acadêmica Antonieta 
Rovena que explorou o seu mais recente livro “Mãe 
desnatureza”. A acadêmica Marisa Potiens Zilio voltou a 
trabalhar com a turma promovendo um diálogo sobre  cuidados 
e respeito com o corpo, educação sexual e prevenção a drogas.

Entre estes encontros, com temas diversificados, sempre 
trabalhamos a leitura e escrita, principalmente contos e 
poemas concentrando os esforços para a produção de material 
para a edição deste livro.

Tudo isso para chegar ao final do ano, novembro e 
promover a culminância que chamamos de formatura, com um 
belo ato solene onde os alunos receberão uma distinção especial 
e terão a oportunidade de apresentar para a comunidade de 
Passo Fundo seus trabalhos em uma bela exposição e também 
autografar um livro escrito por eles, contendo seus poemas 
contos, musicas, desenhos enfim, tudo o que conseguimos 
extrair destes novos talentos da comunidade.

Dilse Piccin Corteze
Professora da Rede Municipal de Ensino
Coordenadora do Projeto
Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras
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APrEsENTAÇÃo iii

Aceitei o desafio proposto pela Presidente da APL, a Sra. 
Dilse Piccin Corteze, para orientar semanalmente alguns 
alunos selecionados por Escolas Municipais de Passo Fundo, 
no sentido de escrever contos literários de maneira correta 
sem desmerecer o estilo próprio de cada um.

Abracei a causa com muita dedicação junto com os demais 
integrantes do Projeto “Identificando Talentos” e o resultado 
é esta obra simples, porém, original, cujos autores são 
adolescentes criativos, sensíveis e com o mesmo objetivo em 
comum: Transformar a escrita em uma atividade prazerosa que 
pode ser apenas um hobbie para toda a vida ou uma brilhante 
profissão futura.

Incentivou-se muito a leitura, o treinamento da arte 
de escrever, as noções básicas da Língua Portuguesa e a 
apresentação adequada dos contos literários.
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A maneira escolhida por mim para treinar a escrita com 
estes jovens foi dar uma pequena parte introdutória de um 
conto no início de cada aula para que, a partir dela cada aluno 
pudesse desenvolver o seu texto conforme o ditado da sua 
própria imaginação. Alguns deles se fazem presentes nessa 
coletânea, onde o leitor poderá observar um ou dois parágrafos 
em negrito para frisar o mesmo ponto de partida entre a 
maioria que participou de todas as atividades.

Sendo assim, sinto-me honrada por essa oportunidade 
de trabalhar com esses jovens talentosos e humildes e ver 
a materialização de um sonho que cresceu dia após dia até 
culminar na produção deste livro. Sei que tanto quanto eu, 
eles estão realizados e com uma alegria imensa no coração.

Agradeço a todos com carinho,

Elisabeth Souza Ferreira
Ex-Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras
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APrEsENTAÇÃo iV

Neste ano da Graça de 2016, a Academia Passo-Fundense 
de Letras pôs em execução projeto Cultivando Talentos, 
com o apoio da Secretaria municipal de Educação. Crianças 
e adolescentes de escolas municipais, urbanas e rurais, 
às segundas-feiras, comparecem à sede da Academia. Ali, 
acadêmicos e intelectuais não acadêmicos, compartilhas seus 
conhecimentos com os estudantes.

Tenho sido o mais permanente monitor no campo da Arte 
Poética. Experiência gratificante, até pelo fato de me sentir 
aquele menino de quase cinquenta aos atrás, quando aluno 
do então Grupo Escolar Joaquim Fagundes dos Reis. Se não 
encontrasse o apoio da professora Zilka Neff Rosa e demais 
professores jamais me tornaria escritor.

São os pequenos gestos de acolhimento que transformam 
o mundo. E é o que a Academia Passo-Fundense de Letras, 
sob a presidência da professora Dilse Piccin Corteze, faz. 
Assim, a satisfação é imensa em ver, poucas reuniões após o 
início do projeto, esses jovens escritores se preocupando com 
pontos essenciais da Arte Poética e poder notar o crescimento 
qualitativo do seu fazer poético.

Para tanto, as dicas de prosadores, poetas, declamadores, 
artistas plásticos, psicopedagogos  e tantas outras pessoas 
contribuiu para o fornecimento de conhecimentos literários 
e de vida; conhecimentos que esses jovens levarão ao longo 
de suas vidas.

Se há uma novidade nos ensinamentos de Arte Poética, 
ministrados durante o projeto Cultivando Talentos, é a 
dessacralização da Poesia; é mostrar que a Poesia está em todas 
as coisas. Para tanto, levamos nossos escritores  iniciantes para 

Arte poética em cultivando talentos
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as ruas. Observamos coisas e pessoas. Conversamos sobre elas. 
Notamos e anotamos aspectos que podem inspirar poemas. 
Brincaram e se divertiram, pois sem o lúdico não existe Poesia.

Agora, o resultado está aqui, em suas mãos.
Boa Leitura.

Paulo Monteiro
Academia Passo-Fundense de Letras
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V - Projeto identificando talentos

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1- Instituição: Secretaria Municipal de Educação de Passo 
Fundo 

1.2- Secretário de Educação: Edemilson Jorge Brandão 
1.3-Diretora Pedagógica: Marla Maria Debastiani Maffi 
1.4- Professora responsável pelo projeto: Dilse Piccin 

Corteze
1.5- Nome do Projeto:  IDENTIFICANDO TALENTOS: Camin-

hos  para  tornar os sonhos  uma realidade
1.6- Ano letivo: 2016. 

2. JUSTIFICATIVA   

As palavras só   têm sentido  se nos ajudam a ver  o 
mundo melhor. O ato de ver   não é coisa natural. 

Precisa ser  aprendido. (ALVES).

O desenvolvimento desse projeto justifica-se pelo com-
prometimento da Academia Pas so -Fundense de Letras em 
incentivar a Literatura e a correta utilização da Língua Portu-
guesa, buscando expandir a arte literária, em qualquer dos seus 
gêneros, além de assegurar a expansão e o fortalecimento da 
cultura. Assim, a APL cumpre sua função social e comunitária.

 Sabendo também, ser Passo Fundo a Capital Nacional da 
Literatura, mérito concedido em função de a cidade ter sido 
sede de um dos maiores debates literários da América Latina, 
a Jornada Nacional de Literatura, que visava à formação de 
leitores em m últ iplas lingua ge ns e que atraia centenas de 
artistas e escritores nacionais e internacionais e milhares de 
leitores - crianças e adultos - na ampla programação oferecida. 
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Cabe a nós educadores continuar neste caminho conduzindo 
os educando cada vez mais em direção ao conhecimento da 
literatura, dos livros, dos autores, da escrita criativa e desta 
maneira continuarmos ou aumentarmos a estatística de ser o 
município brasileiro que mais lê, com uma média de 6,5 livros 
por pessoa por ano.

 
3.OBJETIVO GERAL:

“A primeira tarefa da  educação é ensinar a ver... 
É através dos olhos que as  crianças tomam contato 

com  a beleza e o fascínio do mundo...
Os olhos têm de ser educados  para que nossa alegria 

aumente.” (Rubens Alves)

Proporcionar uma maior aproximação entre a APL e as 
Escola Publicas Municipais de Ensino Fundamental no sentido 
de identificar e capacitar jovens talentos na produção literária.

 
4.OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desenvolver um amplo trabalho de leitura de mundo com 
os alunos para conhecer e apreciar o mundo que os rodeia.

- Ler a ampla realidade que nos rodeia através da ob-
servação minuciosa das paisagens que vê destacando do seu 
todo os pormenores que a compõe e apreciando o belo no todo.

- Incentivar leituras diversas oferecendo subsídios para 
que possam conhecer as várias formas de escrita e os seus 
autores.

- Oferecer condições para a expressão através das diversas 
formas: falada, escrita, desenho, corporal, dramatização, canto, 
musica,...

- Proporcionar o contato dos alunos com os Acadêmicos 
da Academia Passo-Fundense de Letras e outros autores, a 
fim de conhecer o trabalho e a obra de cada um ampliando 
a sensibilidade e conhecimento sobre a mesma e também 
reconhecer melhor a comunidade em que vive. 
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5.FUNDAMENTOS TEÓRICA

“Ser cidadão é participar.,,, As crianças nunca serão  
futuro se não participarem  do presente.”  (Muñoz, 2004).

Existe uma clareza crescente na sociedade, expressa das 
mais diversas formas, de que a educação precisa mudar. Que 
temos escolas do século 19, professores do século 20 e alunos 
do século 21. Que não dá mais para termos um ensino tão 
padronizado. Que os alunos perdem o interesse e deixam a 
escola. E que a escola está de costas para o mundo.

A ideia é dar atendimento individualizado aos alunos que 
demonstrarem aptidão e vontade em aprender ou desenvolver 
uma habilidade especifica n ão contemplada p elo currículo 
escolar. Segundo alguns autores sugerem personalizar a edu-
cação para atender a cada educando individualmente em suas 
necessidades.

Numa perspectiva histórica Jim Lengel, professor da 
Universidade de Nova York e consultor em educação, costuma 
fazer um paralelo entre o universo do trabalho e o da escola 
ao longo dos séculos.

Segundo o especialista, há 150 anos, no século 19, as pes-
soas trabalhavam ao ar livre, com ferramentas produzidas 
manualmente e em grupos compostos por pessoas de idades 
diferentes. Paralelamente, na escola, os alunos aprendiam 
também em grupos heterogêneos e de uma maneira bastante 
artesanal. A essa configuração, Lengel deu o nome, respecti-
vamente, de Ambiente de Trabalho 1.0 e Educação 1.0.

Já no século 20, os profissionais foram trabalhar em fá-
bricas e passaram a se organizar em torno de grandes grupos, 
que exerciam as mesmas atividades ao longo de todo o dia. Ao 
mesmo tempo, na escola, os alunos passaram a ser divididos 
por idade. Aqui, as atividades também eram repetitivas. Para 
Lengel, isso se chama, respectivamente, Ambiente de Trabalho 
2.0 e Educação 2.0.

Por último, no século 21, os trabalhos voltaram a ser feitos 
em grupos menores, formados por especialistas de diferentes 
áreas que se reúnem para resolver problemas complexos. Usam 
recursos digitais para produzir e se comunicar e experimen-
tam novas formas de se organizar. Na escola, no entanto, o 
paradigma segue o da Educação 2.0, com aulas padronizadas 
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e atividades repetitivas. “A educação não evoluiu para acom-
panhar as necessidades do mundo ao seu redor. Os empregos 
de hoje em dia demandam pessoas que possam trabalhar em 
pequenos grupos para resolver problemas, utilizando fer-
ramentas digitais, preparados para realizar muitas tarefas 
diferentes durante o dia, sem uma supervisão próxima e com 
um vasto círculo de conexões”, afirma o professor. Mas para 
Rubens Alves:

Educar é mostrar a vida  a quem ainda não a viu.  O edu-
cador diz: ‘Veja!’  - e, ao falar, aponta. O aluno olha na  direção 
apontada e  vê o que nunca viu. Seu mundo  se expande.  Ele fica 
mais  rico interiormente...E, ficando mais  rico interiormente, 
ele   pode sentir mais alegria que é a razão pela QUAL VIVEMOS” 
( Rubens Alves). 

O aluno precisa conhecer bem esse mundo em que vive e 
onde vai atuar futuramente. Isso quer dizer que a educação 
nos m oldes d e hoje não forma cidadãos para o mercado. E 
pior: se a educação não faz sentido para o mundo do trabalho, 
tampouco faz para os estudantes. De acordo com o Relatório 
de Desenvolvimento 2012, divulgado pelo Pnud (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), 24,3% dos brasileiros 
abandonam o ensino fundamental antes de completar a última 
série.

Pesquisa feita pela Fundação Victor Civita com jovens de 
baixa renda reforça esse descolamento entre escola e vida. Seu 
resultado foi sintetizado em cinco grandes conclusões sobre o 
que os alunos pensam da escola: que não tem conexão com seu 
projeto de vida, que tem currículo fragmentado e com poucas 
aulas práticas, que registra baixo uso de tecnologia em sala, 
que faltam professores e que é malconservada.

A div ersidade de opções já é uma realidade em vários 
aspec tos da vida contemporânea, como o consumo e o en-
tretenimento. Ninguém mais tem à disposição apenas poucos 
canais de televisão, por exemplo, mas pode assistir a filmes 
sob demanda em qualquer horário ou ritmo. A maneira como 
as pe ssoas consomem informações e notícias também se 
transformou completamente, de forma que é possível filtrar 
e encontrar conteúdos aprofundados a partir dos interesses e 
necessidades de cada um. Se a sociedade está oferecendo pos-
sibilidades de personalização em diversas áreas, seria estranho 
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não questionar por que a educação também não deveria mudar.
Em alguns mercados, o consumidor assumiu um novo pa-

pel, mais ativo, como explica o CEO da plataforma de ensino on-
line Veduca, Carlos Souza: “Na indústria da música, há 15 anos 
atrás, o poder estava nas mãos das gravadoras. A tecnologia 
entrou e hoje o poder está com o consumidor final, que escuta 
música, de modo que dá para comprar on-line uma música só, 
sem ter que ir a uma loja e comprar o CD todo. Isso acontece 
também na indústria do entretenimento, basta olhar para o 
grande exemplo da Netflix. E está acontecendo na educação.”

6. METODOLOGIA  

“(...) à educação cabe fornecer, de algum modo, 
os mapas de um mundo complexo e constantemente 

agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 
navegar através dele.”  (DELORS,1996)

- O projeto será  desenvo lvido através de um concurso 
literário a partir de temas, autores ou obras literárias, com 
a mediação da AP L, desti nado a alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundament al, real izado nas escolas públicas tendo 
como responsáveis os professores que atuam na disciplina de 
língua portuguesa.

 - Cada escola s eleciona um aluno que participará de 
oficinas de produção literária conduzidas pela APL. 

- Da produção resultante das oficinas serão indicados os 
melhores trabalhos por categoria (exemplo, gênero literário), 
a serem premiad os em uma sessão solene com a distinção 
(certificado) de membro da Academia Passo-Fundese de Letras 
Mirim.

- Durante a culminância do projeto, no hall de entrada 
da APL ficarão expostos os trabalhos resultantes do projeto.
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7. A QUEM SE DESTINA 

Este projeto destina-se a crianças a partir dos 12 anos 
matriculadas nas escolas da Rede municipal de Ensino.

8.LOCAL

 A princípio o local será a sede da Academia Passo-Fundense 
de Letras, situada na Avenida Brasil, 792

9.APOIADORES

A Academia Passo-Fundense de Letras tem demonstrado, 
nos últimos anos, uma preocupação com a educação dos 
adolescentes desta cidade e tem realizado vários trabalhos em 
prol da melhoria da leitura e escrita dos alunos das escolas. 
Frente a isso pensamos em convoca-los para assumir conosco 
esta tarefa e assim colocar autores, escritores, artistas, músicos 
etc. diretamente em contato com os alunos para passar seus 
conhecimentos para os futuros autores passo-fundense.

Também convidar autores, professores aposentados com 
reconhecida capacidade, voluntários que desejam se engajar 
neste projeto para proferir aulas aos grupos de alunos.

10. CRONOGRAMA

 20 horas semanais de acordo com a demanda de alunos. 
Cronograma mais especifico quando iniciar o ano letivo, de 
acordo com a demanda.
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VI - Breve biografia dos alunos

Luiz Gabriel Maia de Lima
Aluno do 8º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Arlindo Luiz Osório
Sou um adolescente de 14 anos que 

adora ouvir música, atuar, escrever, 
ler e assistir seriados. Considero-me 
inteligente e extrovertido. Não gosto de 
quem não tem vontade de aprender. Não 
costumo me importar com a opinião alheia. Pretendo estudar 
muito no futuro.

Leonardo Brito Reche
Aluno do 9º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Santo Antônio.
Sou um adolescente tímido, porém, 

esperto.  Gosto de ler pois a leitura nos 
leva a conhecer pessoas diferentes e 
lugares novos que dificilmente conhece-
ríamos na realidade. Já consegui escrever 

um livro e isso me deixou muito feliz.  Levei vários meses 
escrevendo. Uma das coisas que mais me deixa indignado são 
os crimes contra o meio ambiente. Procuro fazer o que eu acho 
melhor sem me importar muito com a opinião alheia. Pretendo 
estudar no Colégio Militar; cursar uma Faculdade federal de 
Medicina e publicar uma série de livros.
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Erik Felipe da Silva Moreira
Frequenta o 7º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Arlindo Luiz Osório
Sou um adolescente feliz que gosta 

de andar de bicicleta e jogar minecraft. 
Tenho 13 anos. Pretendo ser advogado, 
juiz ou bombeiro.

Bruna Maiara Hoff Ramos
Frequenta o 8º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Leão Nunes de Castro.
Tem 14 anos. Nasceu em Ronda Alta 

e mudou-se para Passo Fundo com seus 
pais. Desde muito jovem descobriu seu 
interesse pela leitura e mais recentemente 
seu talento para escrever. Adora filmes de 
terror o que influencia muito as suas histórias. Gostaria muito 
de trabalhar. Sonha em fazer Faculdade nos Estados Unidos e 
até morar lá. Sua família é muito importante.                            

Daniella Quintus
Frequenta o 8º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Leão Nunes de Castro
Tem 13 anos e é estudante. Prefere 

ser chamada de Dani. Tem sonhos como 
escrever um livro e estudar fora do país. 
Gostaria também de viajar por vários 
lugares do mundo. Gosta muito de ler. 

Tem preferência por romances e livros de ficção. É bastante 
responsável. Preocupa-se muito e é ansiosa.

Janaína Pascoal dos Santos
Frequenta o 7º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Arlindo Luiz Osório.
Sou uma adolescente que adora 

festas e sair com os amigos. Sou bipolar. 
O que me deixa indignada são as fofocas, 
discussões e também as pessoas que não 
sabem devolver as coisas que eu empresto. 
O melhor conselho que recebi foi de que 
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devemos levantar a cabeça e seguir em frente atrás dos nossos 
objetivos. Pretendo ser alguém na vida e ter um marido fiel 
para formar uma família.

Andrielle da Silva Morais
Frequenta o 8º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Leão Nunes de Castro.
Sou uma adolescente de 13 anos, séria 

mas ao mesmo tempo engraçada. Gosto 
de ler romances e livros de terror. Pratico 
boxe e este ano venci pela primeira vez na 
Academia onde eu participo, localizada 

no Bairro São José. Uma das coisas que me deixou indignada 
foi que as regras do Ensino Médio mudaram. Pretendo fazer 
Medicina.

Maglione Tereza Lucas dos Santos
Frequenta o 7º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Cohab Secchi
Sou uma adolescente de 12 anos e 

muito curiosa.  Acho que o meu pior 
defeito é ser tímida. Adoro ler e escrever. 
O que mais me deixa indignada são as 
pessoas que se acham superioras às outras, 
falando e fazendo o que bem entenderem. O melhor conselho 
que recebi na vida foi que, por mais que me aconteçam coisas 
ruins, sempre devo levantar a cabeça e seguir em frente.

Manueli de Souza Scherer
Frequenta o 6º ano da E. M. de Ensino 

Fundamental Leão Nunes de Castro.
Sou uma adolescente extrovertida que 

adora brincar com o seu animalzinho de 
estimação chamado Safira.

O que me deixa indignada são as 
pessoas preconceituosas e invejosas. Não 

gosto de ver alguém com fome ou frio. 
O meu plano para o futuro é estudar Medicina em Santa 

Maria.
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Anderson  da  Silva De  Andrade
Tem 13 anos. Gosta de viajar e es-

crever. Pretende ser professor. Estuda na 
Escola de Ensino Fundamental Coronel 
Gervásio Lucas Annes e frequenta o 8º ano.

Émerson  da  Silva  Andrade
Tem 12 anos. Gosta de praticar es-

porte, desenhar e escrever. Estuda na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Gervásio Lucas Annes e frequenta o 7º ano. 
Pretende ser piloto de avião.

Éverton da  Silva Andrade
Tem 15 anos. Gosta de jogar futebol 

e ler livros. Pretende ser delegado de 
polícia. Estuda na Escola de Ensino Funda-
mental  Gervásio  Lucas  Annes no 9º ano.

   Brenda  T.  Santos
É aluna da Escola Eloí Pinheiro Macha-

do. Tem 12 anos e é extrovertida. Gosta 
de confeccionar roupinhas para cachorro 
e de escrever também. Pretende ser 
veterinária.

Maiara Kosinhoski
Tem 12 anos. Gosta de ler e escrever. 

É filha caçula. É muito brincalhona.
Pretende ser veterinária.



27

Ana  Caroline  Dos  Santos  Carvalho
É tímida. Gosta de ler livros, escrever 

histórias, estudar e se divertir com as 
amigas. O que mais a deixa indignada é a 
falta de solidariedade para com as pessoas 
que precisam.  O conselho que mais gostou 
de receber foi que, por mais que tenhamos 
dificuldades na vida, devemos levantar 

a cabeça e seguir em frente. Pretende cursar Faculdade, ser 
independente, ter a sua casa própria.

        
 Letícia Potter
Tem 11 anos e é uma adolescente 

tímida. Gosta de ler e estudar bastante. 
Pretende ser professora.

Ana Carolina Hoffmeister
É brincalhona. Gosta de jogar futebol.  

O que mais a deixa indignada são os políti-
cos corruptos e o assédio sexual contra as 
mulheres.  O maior conselho que recebeu 
foi para que continuasse a andar porque 
a vida não pára.  Pretende ser técnica 
agrícola e advogada.

Aline  Souza
É querida e divertida.  Gosta de 

escrever poemas, criar animais, passear, 
ajudar a mãe nas tarefas domésticas e ir 
à Escola. O que a deixa indignada é ver 
os animais abandonados na rua. O maior 
conselho que recebeu foi de que não devia 
se comparar com as outras pessoas. Cada 
pessoa é única. Pretende ser médica de 
crianças e fazer o possível para ser feliz.
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Vii - Textos
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o pano

A moça estava sozinha em casa. Não tinha nada para 
fazer. Já havia lavado a louça. De repente cachorros 
começaram a latir. Ouviu passos que vinham do lado de 
fora. Não estava esperando ninguém. Estremeceu. Quem 
poderia ser naquele horário? Estava escuro. Alguém pare-
cia estar forçando a porta dos fundos... ela foi de mansinho 
até a porta. Estava com medo. Não conseguia respirar. Quando 
ela pegou na maçaneta, abriu a porta e olhou para fora e não 
viu ninguém voltou para dentro de casa e fechou a porta e 
foi para a cozinha, quando de repente ouviu “toc,toc” na sua 
porta, já irritada que não havia ninguém lá fora Julia resolveu 
ficar na cozinha. Quando batem na porta pela segunda vez 
“toc,toc” ela pegou uma faca afiada e foi e voltou aos fundos 
da casa mas novamente não viu ninguém. Então ela saiu pela 
porta da frente e foi até os fundos para verificar, eram 2 horas 
da madrugada. Chegando lá viu um pano branco. Ligeiramente 
se escondeu e se encostou na parede com a respiração rápida. 
Apanhou a faca de seu bolso e jogou em direção ao vulto 
branco. Aí percebeu que era só um pano. Nesse momento um 
vulto surgiu atrás dela e pegou a faca que ela havia jogado e 
a estrangulou. 

No dia seguinte os vizinhos resolveram procurar por Julia, 
mas não acharam nada a não ser o coração e o sangue pelo 
chão. O mistério continua. E a pergunta que sempre vem à 
cabeça dos vizinhos é, quem à matou? E nunca mais acharam 

Maiara Kosinhoski
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rapida e traiçoeira

Mily era uma mulher de 18 anos, que gostava de estar com 
suas amigas. Mas ela tinha defeitos que teria que mudar. Porém 
certo dia ela estava com as amigas e a levaram para sua casa e lá 
estavam todos se divertindo menos Mily. Camila tinha deixado 
sua corrente de ouro dentro de uma caixa em seu quarto, ela 
mais do que depressa pegou o colar e experimentou e gostou, 
olhou para os lados e viu que não havia ninguém por perto e 
então escondeu em seu bolso. Saiu do local sem se despedir 
de ninguém. No outro dia Camila iria sair e ia botar seu colar, 
foi ligeiro pegá-lo mas não estava mais lá, foi aí que começou 
a procurar por tudo, até na rua procurou, mas não encontrou. 
No dia seguinte Milena foi convidada para ir a uma festa, mas 
nunca imaginou que sua amiga Mily estivesse lá. Comprou 
um vestido bonito para a festa. Chegando lá, viu que suas 
companheiras estavam lá. Mily estava usando o colar de sua 
amiga. Então acabaram brigando.

E depois nunca mais se viram.
Então eu lhes digo, uma amizade verdadeira vale mais que 

um mundo inteiro.

Maiara Kosinhoski
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Tormento não tem idade

- Meu filho, aquele seu amigo, Jorge telefonou.
- O que ele queria?
- Convidar você para dormir na casa dele amanhã!
- E o que você disse?
-Eu disse que não sabia mas achava que você iria aceitar 

o convite.
- Fez mal mamãe. Você sabe que odeio dormir fora de casa.
- Mas, meu filho, o Jorge é seu amigo ele gosta tanto de 

você...
- Eu sei que ele gosta de mim. Mas eu não sou obrigado a 

dormir na casa dele por causa disso sou?
- Claro que não, mas...
- Mas o que mamãe?
- Bem em primeiro lugar, o Jorge tem um quarto de hos-

pede novo e queria estar com você. Ele disse que é um quarto 
lindo. Tem até TV a cabo.

- Eu não gosto de TV.
- O Jorge também disse que quer te mostrar uns desenhos 

que ele fez...
Não estou interessado nos desenhos do Jorge.
- Bom, mas tem uma coisa...
- O que é mamãe?
- O Jorge tem uma irmã, você sabe. E a irmã de Jorge gosta 

muito de você. Ela mandou dizer que espera você lá.
- Não quero nada com a irmã do Jorge! Ela é uma chata.

Maiara Kosinhoski
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- Você vai fazer uma desfeita para ela...
- Não me importo. Assim ela aprende a não ser metida. De 

mais a mais você sabe que eu gosto da minha cama, do meu 
quarto. E, depois, teria de fazer uma maleta com pijama, essas 
coisas...

- Eu faço a maleta para você, meu filho. Eu arrumo suas 
coisas direitinho, você vai ver.

- Não mãe. Não insista por favor. Você está me atormen-
tando com isso, deixa eu te lembrar de uma coisa para terminar 
a discussão. Amanhã vou ficar em casa. Sabe por que mamãe? 
Amanhã é meu aniversário. Você esqueceu? 

- Esqueci mesmo filho. Desculpe!
- Pois é. Amanhã estou fazendo 50 anos. E acho que quem 

tem 50 anos tem o direito de passar a noite em casa com a 
mãe, não é verdade?
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Calendário da morte

Uma senhora estava quase morrendo quando lançou um 
feitiço sobre um calendário.

Desde aquele dia, o calendário passou a ser amaldiçoado e 
todos que encostavam nele ou marcavam alguma data especial 
para algum acontecimento, morriam.

Depois da morte daquela senhora, o calendário passou a 
ser esquecido. 

Até que um dia, os familiares da falecida entregaram o 
calendário para uma moça chamada Gabriela que logo iria se 
casar.

Gabriela marcou no calendário o dia em que iria se casar 
com seu noivo.

Finalmente, chegou o dia do casamento de Gabriela e ela 
estava animada.

Marcou de ir no salão de beleza para fazer o cabelo, mas, 
estava fechado. Foi em outro salão de beleza de sua confiança, 
mas lembrou-se de que os donos haviam ido viajar. De repente, 
ficou tão chateada e sentiu-se tão culpada por não ter marcado 
antes para ir. Mas a moça se lembrou dos momentos de felici-
dade que teve ao lado de seu noivo, então, levantou a cabeça 
e foi se arrumar, pronta para seguir em frente.

Quando chegou à igreja, Gabriela posicionou-se em seu 
lugar, pronta para entrar com o pé direito. Então, respirou 
fundo e entrou.

Logo viu que a música de entrada não estava tocando 

Leticia Potter
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quando entrou e viu também que seu noivo não a estava  es-
perando no altar. Viu que estava passando a maior vergonha 
diante dos convidados e foi logo dirigindo-se até o padre e 
perguntou o porquê do seu noivo não ter chegado ainda.

-Sinto muito, mas ele sofreu um acidente de carro quando 
estava vindo para cá – respondeu o padre.

Gabriela saiu desesperada da igreja sem falar aonde ia. Mas, 
quando chegou no hospital, já era tarde demais porque seu 
noivo havia falecido. Não existia dia mais triste como aquele 
para Gabriela.

Passado um ano daquela tragédia, ela decidiu seguir seu 
caminho em outro lugar onde não se lembrasse de tudo aquilo 
que havia tornado sua vida infeliz. 

Quando fez as malas para se mudar, ela jogou o calendário 
fora, mas antes, rasgou-o em pedacinhos. Com ele, foram-se 
as mortes e todos viveram em paz.
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O suicídio

 Em uma pequena cidade, havia um homem muito estranho 
e esquisito chamado Jack. Ele não tinha família nem parentes.

 Aos 35 anos de idade, Jack resolveu trabalhar em um 
cemitério. Ele era zelador e passava três vezes pelo mesmo 
túmulo para ter certeza de que estava tudo seguro.

 Depois de um tempo Jack se cansou do mesmo emprego 
e resolveu ficar só em casa sem trabalhar. O homem estava 
cansado da vida, do emprego, das pessoas, de tudo...

 Ficou pensativo por alguns minutos e fez uma pergunta 
a si mesmo:

 Por que ter vida se não tenho família?
 Logo chegou a conclusão de que não tinha mais motivos 

para viver. Agora, o plano dele era se enforcar ou encontrar 
outra maneira de rever sua família no céu.

 Até que pegou uma cinta e já estava preparado para se 
enforcar.

 Era incrível como aquele objeto tinha tanto poder assim 
naquele momento.

 Com um rápido gesto, Jack havia se matado e um silêncio 
enorme cercava aquela casa estranha.

Bem naquela hora, uma música triste que fazia Jack lem-
brar de sua mãe, tocou no velho rádio da residência.

Assim, ele foi rever sua mãe e eles se reencontraram como 
se fosse o primeiro dia em que Jack viu sua mãe  segurando-o  
nos saudáveis braços.

Leticia Potter
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Uma amizade no espaço

Caio seguia tranquilamente pelo campo quando, de 
repente, a terra estremeceu e um buraco enorme se abriu 
a sua frente. Uma luz muito forte brilhou a seu redor. 
Sentiu-se um pouco tonto pelo trepidar de um motor muito 
próximo. Ao olhar para cima, percebeu que havia uma 
pizza gigante tentando descer sobre sua cabeça. Tentou 
correr mas suas pernas não quiseram obedecer. Estava 
paralisado e assim continuou até que a massa redonda 
de cor cinzenta descesse até o chão. Não queria acreditar 
mais parecia estar diante de um disco voador cheio de 
luzes coloridas que piscavam sem parar. Uma pequena 
escada se abriu e por ela passaram três criaturas vestindo 
um macacão emborrachado de cor branca. Eram muito 
magros e de estatura pequena. Embrenharam-se no mato 
deixando o acesso à nave espacial aberto.

Caio sentiu uma vontade imensa de entrar naquela 
bolacha de metal para bisbilhotar. Percebeu que não estava 
mais paralisado e correu até lá. A escada estava no mesmo 
lugar, pronta para ser usada. E foi, então, que subiu.

Caio ficou muito surpreso com o que viu.
Era tudo maravilhoso! Fantástico!
Até que então, o jovem apertou um botão que estava a 

sua direita. De repente, sentiu que não estava mais perto do 
campo, com um jardim encantador, e sim, perto da lua. No 
começo ficou com medo, mas depois viu que logo começara a 

Leticia Potter
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se acostumar com o local. Depois, enxergou criaturas estranhas 
que iam se aproximando lentamente. Tudo aquilo era uma 
surpresa para Caio.

Caio andou alguns passos e perguntou para aquelas 
criaturas:

-  Quem são vocês?
-  Somos ETE’S  e moramos no espaço. Mas só estamos de 

passagem! Somos do bem! 
Caio desabafou......
Logo depois, Caio resolveu conversar com os ETE’S e criou 

uma longa amizade infinita! 
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Assassinato em casa

A moça estava sozinha em casa. Não tinha nada mais 
para fazer. Já havia lavado  a louça. De repente, os cachor-
ros começaram a latir. Ouviu passos que vinham do lado 
de fora. Não estava esperando ninguém . Estremeceu. 
Quem poderia ser naquele horário ? estava escuro. Alguém 
parecia estar forçando a porta dos fundos.

- Quem está aí ? – gritou a moça , que se chamava Melyssa. 
 Ninguém respondeu. A casa permaneceu somente com os 

latidos dos cachorros de Melyssa. Foi até à janela da sala, tentou 
espiar, mas não conseguiu ver nenhum sinal de algo estranho. 
Ficou mais aliviada, pois não se ouvia mais nenhum barulho. 
Melyssa, então , dirigiu-se para o quarto e deitou-se sobre a 
cama, a fim de relaxar um pouco e dormir até o dia clarear.

O relógio marcava 03:00 horas da madrugada e Melyssa 
se acordou do nada, pois não tinha mais sono, mas acordar 
naquela hora não era natural. Não demorou muito para que 
os cachorros começassem a latir novamente, como se estives-
sem avisando que ocorreria grande perigo se ignorassem seus 
latidos altos e irritantes.

Melyssa estava sem sono, então, decidiu ir até à sala as-
sistir televisão . Mas era inútil e impossivel . Os latidos não 
a deixavam escutar TV.  Melyssa tentava ignorar, mas logo 
percebeu que não era fácil . 

Resolveu sair para fora de casa para ver o que estava 
acontecendo em seu quintal .

Leticia Potter
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Melyssa deu seu último passo para fora e foi surpreendida 
por um rápido ataque. Alguém havia atirado em seu peito. 
Sobre seu corpo, estava escorrendo sangue fresco de uma moça 
jovem que faleceu por acaso.
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Paula e o mistério de seu marido

A moça acabara de chegar do mercado carregada de sa-
colas. Quando colocou a chave na fechadura, percebeu que 
a porta estava apenas encostada. Alguém havia entrado em 
sua casa na sua ausência. Com um certo temor, empurrou-a 
e logo viu que a casa estava revirada e toda bagunçada. Se as-
sustou, pois, sua casa sempre estava arrumada, mas, naquele 
instante percebeu que havia algo estranho na residência. Paula 
já estava apavorada.

Largou as sacolas do supermercado, fechou a porta e, com 
todo cuidado, subiu as escadas, devagar, e entrou em um dos 
quartos de sua residência. 

Logo viu que, sobre a cama estava deitado alguém, coberto 
com seu lindo cobertor de pelúcia. Paula, estava assustada de-
mais para puxar seu cobertor e descobrir quem era. Resolveu, 
então, ir até o andar debaixo porque ouvira um barulho na 
porta de entrada. Paula, então, abriu a porta e observou uma 
carta sobre a porta, resolveu então ler o que dizia.

Ela ficou mais assustada ainda quando viu que, junto com 
aquela carta havia uma pequena foto de seu marido. Ficou 
pensativa por alguns minutos até que chegou a uma conclusão:

-Vou subir até o quarto e ver quem está deitado sobre 
minha cama mas para isso, preciso ter coragem. Subiu nova-
mente as escadas e encaminhou-se diretamente para o quarto. 
Tomou coragem e puxou seu cobertor e surpreendeu-se com 
seu marido deitado dormindo. Depois, Paula não parou mais 

Leticia Potter
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de rir dela mesma, ficou imaginando sua burrice. Quando seu 
marido acordou, ela explicou esses momentos de suspense 
e medo que teve, mas ainda bem que foi só um susto e nada 
mais pior. 
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Um anjo chamado Nicole

  Em um domingo de manhã qualquer, véspera de feriado 
eu resolvi dar uma caminhada pelo bairro. Após dar algumas 
voltas, cheguei à rua dos universitários, que eu costumo 
chamar de  “A rua dos nomes no ar’’ pelos cartazes do estilo 
‘’ Valeu, Ana! Bixo ‘’, uns mais elaborados, outros nem tanto. 
Minha barriga começou a reclamar de fome. Por muita sorte 
(ou talvez destino) tinha uma padaria aberta no final da rua.

   Entrei, sentei e pedi um café, por fim esperei. O sinal da 
porta da padaria alertava a chegada de mais um cliente, ergui 
meus olhos e pude ver quem entrou. Foi amor à primeira 
vista, mulher de cabelos castanhos e se Deus permitisse ela 
seria a mãe dos meus filhos. Não acreditei no risco da meia 
da moça que levava a prestar a atenção nas suas belas pernas. 
Arrepiei-me inteiro. Quantos beijos um olhar pode dar... 
Naquele momento a expressão ‘’ O beijo não vem da boca ‘’, 
afinal os olhos são mais beijoqueiros que a boca.

   Simulei várias maneiras de começar uma conversa com a 
moça. Desde as maneiras mais gentis às mais perversas como ‘’ 
Morena da Estação, suas pernas são muito bonitas, permita-me 
ver suas calcinhas secretas? ‘’. Eu sei que não seria uma boa 
ideia, mas minha mente é fértil. O café dela já estava acabando, 
e o barulho do menino ao meu lado estava atrapalhando minha 
concentração. Foi aí que tive uma brilhante ideia.

  - Ei você... Faz um favor para mim?
  - Depende...

Andrieli da Silva Morais
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- Você pode ir até a moça com um risco na meia e pedir 
seu nome e telefone?

- Beleza.
Após algum tempo...
- Aqui senhor... 20 reais.
- O que???
- É o meu preço, quer um guardanapo ou não quer?
Esses meninos de hoje que só querem ganhar dinheiro 

vendendo palavras! Mesmo não gostando da proposta aceitei, 
pois não tinha outra ideia melhor. Lá estava seu nome... Nicole, 
há! Que maravilha. Dei o dinheiro ao menino. Sou o ganhador 
de um futuro incrível ao lado de Nicole.

Ninguém no país terá a mesma sorte que eu! Voltei para 
casa e fui direto para o telefone. Passei ensaiando diálogos 
dezesseis horas, ainda não havia ligado, mas o discurso já 
estava pronto. Vinte horas, nada me impedia a não ser minha 
covardia. Vinte e três horas, já estava tarde demais para ligar, 
resolvi ligar no dia seguinte. Mal conseguia ficar parado na 
cama de tão ansioso.

Quando levantei, lavei minha cara de segunda-feira e fui 
direto para o telefone para telefonar para Nicole.

‘’ Esse número de telefone não existe’’. Tente  novamente.
‘’ Esse número de telefone não existe’’. Tente novamente.
‘’ Esse número de telefone não existe’’. Tente novamente.
Era tudo mentira, Nicole não existe (pelo menos não mais). 

Tornei-me um daqueles homens que odeia segundas-feiras. 
Naquela noite, rezei para o Anjo do Adeus levar todo o amor 
platônico por Nicole. Eu sei que ninguém nunca morreu de 
amor, mas eu não gostaria de ser o primeiro.
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O ladrão

A moça estava sozinha em casa. Não tinha mais nada 
para fazer. Já havia lavado a louça. De repente, os cachorros 
começaram a latir.  Ouviu passos lá fora. Não estava esperando 
ninguém. Estremeceu. Quem poderia ser naquele horário? 
Parecia que alguém estava forçando a porta dos fundos. Ela 
pensou que era um ladrão, mas era um cachorro tentando 
entrar. Bateu à porta de novo. Ela achou que fosse o cachorro 
de novo, mas foi um ladrão que entrou na casa e a fez de refém. 
Mas o vizinho ouviu uns barulhos estranhos e chamou a polícia.

A polícia chegou, mas o ladrão estava armado e o policial 
conseguiu desarmá-lo e o prendeu.  

Erick Felipe da Silva Moreira
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A moça

Um dia uma linda moça esperava seu namorado na praça. 
Todo dia ela ia lá esperar seu namorado. Há 20 anos, ele disse: 
“- Vou comprar leite”, mas nunca mais voltou.

Ela faleceu. A lenda diz que o seu fantasma anda pro-
curando o seu namorado.

Erick Felipe da Silva Moreira
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Sem destino

Tem momentos na vida que não se sabe para onde ir, sair 
sem destino sufocado pela dor. 

E nesses momentos que se encontra um lugar onde há paz, 
sossego, vista bonita, crianças contentes, namorados apaixona-
dos e famílias unidas.   Ao final da tarde tudo se transforma 
em silêncio. Só se escuta a batida do coração.  Nesse instante a 
realidade cai em si.   Não há motivo para não se saber onde ir.

Erick Felipe da Silva Moreira
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O estranho

 Ele era um rapaz bonito, mas estranho. Só era visto 
à noite e parecia ter medo de entrar na única igreja que 
havia na cidade. Não frequentou nenhum tipo de escola. Sua 
vida era apenas o trabalho na casa noturna. Ele era alto, olhos 
vermelhos, dentes pontudos e usava uma capa vermelha. Seg-
undo os moradores, todos morriam de medo dele porque para 
eles, ele era um vampiro que atacava as pessoas e sugava o seu 
sangue, transformando-as em vampiros. As pessoas andavam 
sempre com crucifixo, estaca e alho. Ninguém saía à noite.

Erick Felipe da Silva Moreira
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O silêncio

Dr. Alam morava numa cidade chamada Tiradentes, no 
Estado de São Paulo.

Bonito, de olhos azuis, cabelos louros, pele branca, 1,80m 
de altura.

Em seu consultório aguardava a paciente. Quando foi 
atendê-la, seus olhos brilharam. Foi então que ele sentiu o 
amor pela primeira vez. O silêncio tomou conta do consultório.

Ao abrir seus exames viu que a paciente era portadora do 
vírus HIV. Diagnosticou-a e a liberou.

Já tendo chegado em casa, não esquecia aquela cena. Algo 
estranho lhe acontecera. Não parava de pensar na moça.

Uma semana depois, recebeu um chamado para uma 
emergência no hospital. Dirigiu-se às pressas e encontrou sua 
amada em estado terminal. 

A moça acabou falecendo em seus braços.

Erick Felipe da Silva Moreira
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os gatos

Eu era pequeno e já tinha sido abandonado. O meu nome? 
Não tinha, eu era um gato amarelo meio vermelho cor de 
fogo; tinha um olho verde e outro azul.  Eu tinha uma doença 
chamada heterocromia, que consiste basicamente em ter um 
olho de cada cor.  Eu tinha garras fortes. Eu era bravo e arisco, 
e num certo dia uma coisa aconteceu.

Uma menina linda, morena de olhos claros me acolheu; 
quando ela me olhava seus olhos brilhavam e eu via e podia 
sentir que ela era uma pessoa muito bondosa e gentil. Nos 
olhos dela eu via o amor, o carinho, o companheirismo e 
eu tinha razão.  Seu nome era Isabela.   Ela tinha apenas 13 
anos e já nessa idade se mostrava ser muito responsável e 
educada.  Parecia gente grande. Ela me cuidou, me deu banho, 
me alimentou; me deu o amor e o carinho que eu não tinha. Ela 
não só gostava como acreditava que os gatos eram criaturas 
magnificas capazes de tudo e de que até podiam falar, e sim 
podíamos, só que para nós isso era uma coisa muito especial.

Ela morava com seu pai e sua mãe, duas pessoas adoráveis 
e sua casa ficava ao lado de uma mata. Essa era a única coisa 
que me intrigava pois parecia existir algo lá, minha inteligência 
não se deixava enganar sobre aquela mata, havia algo lá!

À noite eu ouvia muitos barulhos e achava estranho aquilo, 
por que de maneira nenhuma ouvia a Isabela se queixar, e 
acabei me dando conta de que só eu ouvia esse barulho.

Numa madrugada tomei coragem, pulei a janela no maior 

Maglione Tereza Lucas Dos Santos
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silêncio possível. Estava muito escuro que nem mesmo a luz 
de fora de casa iluminava; as estrelas brilhavam no céu, meus 
olhos ofuscavam os pequenos vagalumes que se arriscavam 
atravessar a minha frente. Então avistei a cerca que me dera 
acesso à mata e lá no fundo dela eu podia ver dois pontinhos 
azuis brilhando.  Eu curioso e medroso ao mesmo tempo. Ouvia 
passos, as folhas do chão faziam barulho que me angustiava 
e me deixava nervoso e me desesperava.  Meu coração batia 
acelerado e podia sentir o calor subindo pelas minhas patas e 
indo ao meu peito.

    Olhei para o lado, e quando virei para a direção onde 
estava os misteriosos pontinhos azuis já não avistara. Voltei 
para casa e pulei a janela pra entrar e fui me deitar ao lado 
de Isabela.

     No dia seguinte Isabela acordou e então eu levantei.  Era 
de manhã e ela foi tomar café, e eu também fui me alimentar. E 
me fui para a mata de novo e de novo ouvi passos só que dessa 
vez tomei coragem, pulei a cerca e entrei na mata, os galhos 
se mexiam por causa do vento, eu tremia da cabeça às patas, 
mas minha coragem e curiosidade não me deixava sair dali, 
eu tinha que enfrentar os meus medos. Então fui caminhando 
quando de repente vi uma sombra.  Fui atrás dela, fui atacado 
e descobri que essa sombra era na verdade uma gata preta de 
olhos verdes. Eu fui me defendendo até que ela parou e disse: 

- Até que você luta bem. E eu respondi 
- Quem é você?  Da onde você é?  O que faz aqui? Eu 

enchendo-a de perguntas falei:
- Calma garotinho vou te falar, eu sou uma guerreira da 

tribo do fogo e confesso que gostei da cor de seu pelo.  Lembra-
me a minha tribo, no caso o fogo, o que faço aqui é caçar comida 
já que aos arredores da tribo está escasso. – Ela me respondeu.

- Sempre me perguntei sobre essa mata porque ouvia uns 
barulhos estranhos, você tem algo a ver com isso? Eu disse.

- Não sei, depende até porque eu não devo ser a única a vir 
aqui caçar comida. Ela me respondeu pensativa olhando fixa-
mente para o chão coberto de folhas e galhos escorregadios.

Eu e ela começamos a conversar e hoje somos amigos 
inseparáveis mesmo eu morando na casa de Isabela e ela mo-
rando na mata sendo da tribo do Fogo, rivais de muitas tribos.
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Cicatrizes da mente

 Muito furioso e nem um pouco normal. Era assim a última 
visão do menino, não importava que ele tivesse 16 ou 30 anos. 
Sempre seria o menino de Anne.

Nunca era bom quando ficava assim.  O primeiro surto 
desse tipo foi no hospital quando tinha 9 anos. Depois que 
descobriu que a mãe e o irmão haviam morrido, pois nenhum 
dos dois resistiu ao parto de risco, ele ficou inconsolável. 
Correu pelos corredores do hospital e Anne não o impedira; 
estava arrasada, havia perdido ao mesmo tempo a irmã, 
vizinha, amiga e companheira e também um sobrinho que 
nunca conhecera.

Havia se sentado ao lado de Nick, seu cunhado, para 
consolá-lo na maca. Ele havia desmaiado e agora tomava soro, 
Anne suspeitava que era o cigarro que o deixava fraco assim.

Foi quando ouviu o terrível grito de dor de uma mulher e 
instintos diziam para não ignorá-lo. Correu pelos corredores do 
hospital; pelas janelas de vidro lá fora se via uma chuva calma 
e acolhedora, nada parecido com o que acontecia lá dentro.

Antes de dobrar o corredor, Anne já via gotas de sangue 
no chão. De repente, viu Nathan, com os seus doces olhos 
castanhos cheios de ódio e o cabelo castanho desgrenhado, 
segurava um bisturi e uma moça de origem oriental tinha um 
enorme corte diagonal no rosto.

O caso foi investigado e testemunhas ouvidas. A polícia 

Daniella Quintus
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chegou a conclusão de que Nathan tinha problemas emocio-
nais.

Agora com 16 anos, Nathan corria de novo, só que era pela 
cidade e com o carro de Anne; ela só queria saber quem ele 
culparia agora pela morte do pai.

                                                * * *
 
            Havia um culpado, Nathan só não sabia ainda quem 

era. A causa da morte de seu pai fora câncer nos pulmões, mas 
mesmo assim Nathan sabia que havia um culpado por detrás 
dessa morte. O seu pai não iria morrer em vão.

 Ele mudou as estações do rádio e parou em uma que 
transmitia as notícias. Esperava ouvir seu nome completo, 
idade, cor do carro e grau de periculosidade. Mas o que ouviu 
foi diferente.

 -Meu Filho, - era Anne e notava-se que chorava pelo 
tom na voz - Nathan nunca havia visto ou ouvido Anne chorar 
nem no velório de sua mãe- Volte para casa. Você ainda tem 
a mim e eu te a...

 Nathan desligou o rádio, não havia tempo para sen-
timentalismo agora. Ele chegou ao lugar que procurava. O 
minimercado na saída da cidade. Ele estacionou o carro de 
Anne atrás dele e desceu. Estava frio e nublado e o vento trazia 
o cheiro de cinzas e lixo.

 Ele empurrou o contêiner de lixo revelando o alçapão 
enquanto puxava as portas que estavam enferrujadas e entrou. 
A escada de concreto se desmanchava debaixo de seus pés e ele 
ouvia os ratos correndo na penumbra. Pegou a lanterna que 
carregava com ele e logo em seguida achou o interruptor. A 
luz estava fraca, mas funcionava; o cômodo em si era pequeno 
e claustrofóbico; não havia janela alguma.

No centro havia somente uma mesa de escritório e uma 
cadeira; além disso somente algumas placas de isopor encos-
tadas na parede. A lâmpada foi Nathan quem trouxe.  Quando 
descobriu esse lugar, roubou da varanda da tia. Ele vinha 
para cá e trazia livros da biblioteca, todo tipo de livros de 
luta, treinava muito, mas além disso, ele também lia gibis e 
via filmes no notebook para se distrair e não pensar muito no 
assassino da mãe.

Mas hoje ele veio aqui justamente para isto; pensar em um 
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assassino, mas para outra pessoa amada - seu pai.
Ele pesquisou no velho notebook de seu pai e leu cartas. 

Ele tinha um nome e um endereço. Seria esta noite.

                                                * * *

Maison Black era amigo de infância de seu pai e conse-
quentemente o primeiro a lhe oferecer cigarro -  já era razão 
suficiente para Nathan.

  Talvez devesse mudar esse nome; vinha do hebraico e 
significava “recompensa de Deus”, “presente de Deus”, mas Na-
than não se sentia assim enquanto dirigia pela Sexta Avenida.

Já haviam lhe dado vários nomes -  maníaco, psicopata, 
maluco, transtornado, mas ele sabia que eram nomes bobos 
que pessoas medrosas criavam. Seus pais teriam orgulho dele 
agora defendendo o nome da família. Os Snow.

Quando chegou à casa verde, estava decidido. Havia parado 
uma quadra antes e se certificado de ter ido pelo caminho sem 
câmeras. Descobriu que a porta estava destrancada. Iria ser 
uma morte limpa e silenciosa, com uma injeção letal, assim 
Nathan teria tempo de limpar tudo.

Verificou se alguém olhava e entrou. A casa era como toda 
as outras, de dois andares e reformada.  Estava tudo quieto, o 
que indicava que Maison dormia. 

Foi então que viu em um porta-retratos a foto de uma 
moça, junto com um homem que deveria ser Maison. Isso 
explicava por quê o achara familiar.

A origem oriental e a cicatriz revelavam tudo.
Era Adele Black, a enfermeira.
Ele deixou cair a maleta com a injeção e os panos de 

limpeza no chão. Ficou fitando a foto de Adele e de Maison 
e nem percebeu que eles estavam bem a sua frente, no pé da 
escadaria. Maison o olhava com fúria e Adele o olhava com... 
pena, ele não queria que Adele Black o olhasse com pena.

Ele seguiu o olhar desviado de Maison e viu a enorme bar-
riga de Adele; seu estômago se revirou. Nathan pegou a faca 
que carregava na bainha por precaução e correu até Maison 
para acertá-lo no ombro. Ele desviou por centímetros.

Maison pegou o pulso de Nathan e o torceu, derrubando 
assim a faca no chão. O garoto pulou no homem e eles rolaram 
no chão, Maison por cima deu dois socos, até Nathan se virar 
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e dar três. Nathan era forte na briga, porém Maison, apesar 
da idade, também era.

Nathan correu e pegou a faca quando se desvencilhou. So-
mente um corte poderia matar duas pessoas ao mesmo tempo. 
Ninguém mais seria atormentado pela culpa ou remorso. Ele 
segurou firme a faca e fez um movimento que era decisivo. 
A única decisão sensata da sua vida e que acabaria com tudo.

Viu Adele movimentar os lábios em uma única frase. 
- Você não é um monstro.
A faca se virou e adentrou seu próprio coração.
Ele caiu no chão e fechou os olhos, se sentia pesado cada 

vez mais. Não doeu e ele não sabia se seus pais o estariam 
esperando do outro lado. Mas sabia de uma coisa, nunca se 
sentira tão em paz.

                                                * * *

Tudo estava silencioso - nenhuma sirene -  e a manhã es-
tava quieta na cidadezinha. O presente de Deus fora devolvido.
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Chuva de verão

Hoje o dia estava agradável. Poucos dias eram assim nessa 
cidade, afinal era verão em Mari’s Loll e os verões costumavam 
ser quentes e úmidos nessa pequena e pacata cidade.

Jones, o padeiro, estava tirando o pão do forno quando ele 
chegou. Um homem de mais ou menos 45 anos, com cabelos 
grisalhos no estilo militar; usava uma camisa social branca e 
uma calça jeans. Tinha um físico atlético para a idade.

-Bom dia, Christopher. -cumprimentou Jones- Como vai 
a  famil... -Jones corou.

O homem levantou o olhar do jornal, onde deveria ter 
alguma notícia bem interessante, pois não retirara o olhar de 
lá desde a sua chegada.

-Bom dia, Jones, e não precisa ficar constrangido, eu 
mesmo sei o quanto sou um fracassado sem família.

-Ok.
-Um café preto, por favor, sem açúcar. -Pediu.
Jane ainda encarava os croissants quando Christopher 

sentou a sua frente, ele olhou bem para ela com olhos azuis 
como pedra. Jane colocou o cabelo loiro atrás da orelha e o 
fitou com os olhos castanhos.

-Jane?
-Sim.
-Eu sou Christopher. -Ele estava apreensivo.
-Você é novo na cidade? -interrogou Jane.

Daniella Quintus
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-Não na verdade acho que sou mais velho que ela. - Jane 
sorriu.

Jane não era lá muito nova, já conheceu e explorou cada 
pedaço de Mari’s Loll, a cidade onde nasceu e viveu, casou-se 
e teve filhos. Mellita e Guilherme já haviam deixado dela há 
muito tempo. O seu ex-marido também. Mas apesar de tudo 
ela não se sentia sozinha. Tinha seu jardim, seus livros e sua 
gata, Lolo. E agora seu novo amigo, Christopher.

Christopher bebericou o seu café e ela resolveu fazer algo 
sensato para conhecer seu novo amigo.

-Chris, você quer ir a minha casa almoçar?  Pode trazer 
sua família se quiser. -Como uma típica mulher sulista sua 
mãe se orgulhava.

-Seria ótimo, mas não tenho família.
-Então vá você.
-Ok, no almoço, então. -Ele deu um último gole no café e 

saiu porta afora.

* * *

Jane colocou seu melhor vestido florido e alisou o cabelo, 
tirou o assado do forno e foi abrir a porta. Chris estava lá fora 
com a mesma roupa de antes. A camisa havia mudado para 
azul marinho. Ela o convidou a entrar.

Eles almoçaram, conversaram muito, ela contou para ela 
sobre seus filhos e livros. Mas ele não falava muito sobre si 
mesmo. Continuava a ser um mistério. Porém ela o viu fazer 
uma coisa que nunca havia visto antes, Christopher sorriu. Ele 
foi embora pouco depois das quinze horas.

Mas Jane não sabia que seria para sempre.

* * * 

Jane chorava, sempre foi assim, por que agora seria dife-
rente? A vida sempre tirou tudo de Jane, não seria diferente 
agora. Mas uma coisa chamava a sua atenção, um bilhete.

Nele dizia que Chris agradecia por ter conhecido Jane, era 
bom saber que ainda existiam pessoas alegres o bastante para 
viver a vida e ser forte. Mas também disse que o seu lugar não 
era mais aqui.

Talvez fosse verdade. Talvez Christopher fosse um anjo, 
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um anjo que veio para mostrar que devemos ouvir mais as 
pessoas, porque elas sempre têm algo a dizer. Algo dentro 
delas que devemos ouvir. Talvez agora Chris estivesse em um 
lugar tranquilo, um lugar onde poderia deixar de lado tudo. 
Inclusive os segredos, pensou Jane

Mas outra verdade, Jane notou, pela primeira vez, Mary’s 
Loll teve uma chuva de verão. O céu chorava.
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selene da rua 7

 Selene estava cansada daquela cidade; já estava no final 
do Ensino Médio e era o último dia de aula. Acordou com 
esse pensamento, vestiu o jeans e o uniforme, alisou o cabelo 
loiro e escovou os dentes. Jogou água no rosto e se olhou no 
espelho; o rosto magro familiar e os vibrantes olhos vermelhos 
pareciam-se com rubis, já havia muita gente com aqueles olhos. 
Mas eram característicos da pequena família Dlove, que incluía: 
ela, sua tia Casey e o pai Josh.

Percebeu que não precisava de maquiagem, já era muito 
bonita.

Desceu as escadas e encontrou Emogene na cozinha. 
Emogene era a governanta dos Dlove há muito tempo, mas 
desde a morte de Sara, sua mãe, havia se tornado como uma 
segunda mãe. Sentou-se à mesa. Emogene se virou, com seus 
olhos azuis acolhedores -bem diferentes dos de Selene- e os 
cabelos grisalhos, que uma vez já foram ruivos.

Estava com o avental amarelo e sujo de sempre. Emogene 
era uma das poucas pessoas na cidade que lhe era familiar e ao 
mesmo tempo a mais diferente que conhecia; ela era a única 
mulher na cidade que concordava que as pessoas deviam ter 
uma vida fora dali. As outras acreditavam que isso fosse uma 
blasfêmia. E Sara também concordava com Emogene.

- Cada vez mais silenciosa Seli, quer virar o quê? Agente da 
CIA - Emogene gargalhou, ela era uma das poucas pessoas que 
podiam chamar Selene de “Seli”, sem levar um murro na cara.

Daniella Quintus

Vii - TExTos



70

-Vamos, tome seu café!
Selene deu uma mordida na torrada e um gole no café. A 

mesma comida desde o primário, a única diferença era que o 
achocolatado havia sido substituído por café.

-Bom dia para você também em.
-Bom dia querida! “Querida” também era outra exceção 

de Em.
-Não vai se enfeitar para o seu último dia?
Selene balançou as pulseiras pretas no pulso, que era o 

máximo que ela usaria.
-Você me entendeu Seli.
Selene deu uma mordida na torrada.
- Ah qual é, em, é sério isso?
- Mas que blasfêmia! - Emogene fez cara de horrorizada 

e pressionou as mãos contra o peito- É isso que te ensinam 
na escola? “Qual é”? Não é de se admirar, eles estão sempre 
muito preocupados em ensinar como é “bom” viver nessa 
cidade horrível. São um bando de idiotas- Ela fez um gesto de 
quem dispensa.

- Emogene!
- Ah qual é Seli?- Elas se olharam e caíram na garga-

lhada. 
- E o papai? - As duas pararam de sorrir. 
Emogene passou a mão no seu ombro.
- Ainda não voltou Seli.
- Hum, certo - Selene deu uma última mordida na torrada.-

Tenho que ir -  levantou-se e pegou a mochila preta - Te amo 
em!

- Também te amo, boa aula querida!
Seli foi para a porta e saiu. Estava quente lá fora, era início 

de verão e as andorinhas voavam lá fora. O pai de Seli havia 
viajado muito à trabalho desde a morte da mãe de Selene, ela 
achava que essa era a forma dele de esquecer. Sorte a dele.

Seli caminhou uma quadra e já estava na escola. Ava 
Chow, sua melhor amiga desde o 2ºano, já estava lá. Com seu 
cabelo castanho e olhos cinzentos por detrás dos, o corpo 
mignon e baixinha. Selene jurou proteger Ava desde que uma 
valentona tentou agredi-la por usar óculos. Desde então os 
olhos castanhos de Ava acabaram ficando cinzas, então as 
duas se protegiam.

Chegou mais perto da amiga e ela estava usando jeans e 
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uniforme, porém estava com argolas enormes nas orelhas e 
um batom muito rosa. Selene teve vontade de correr dali.

- Ava Chow, para que toda essa produção?
- Ah, minha querida Seli! - Outra exceção- Nunca se sabe 

quando se terá sorte e um menino lindo apareça na cidade.
- Ah, claro Ava, nessa cidade.
- Claro, meu bem.
  Isso parecia um absurdo. Mas então, virou uma Harley 

Davidson preta na esquina. E parou bem em frente à escola de 
Selene. O piloto usava uma bota preta, jeans e jaqueta de couro 
preta. Ele retirou o capacete e abaixo dele havia um jovem 
lindo, -como diria Ava- pálido, com olhos surpreendentemente 
vermelhos como os de Selene, os cabelos pretos despenteados 
voavam ao vento. Ele sorriu. Desceu da moto e olhou em volta, 
procurando algo, foi então, que ele olhou diretamente para 
Selene. E começou a andar vagarosamente em sua direção.

 Ava estava histérica, mas Selene estava mais, porém, 
mantinha-se fria por fora.

- Selene da rua 7? - Sem sotaque, apenas uma voz fria, ela 
assentiu.

- Prazer, Maxwell Bread, Max para você meu amor, -ele se 
curvou e beijou a mão de Selene, depois a de Ava, levantou o 
olhar vermelho para ela.- e para você também.

- A Ava Chow.-murmurou Ava.-
Eu sei - ele falava controladamente, como se tivesse en-

saiado.- E você é com certeza Selene Dlove - Ouvi falar muito 
de você. A Sigiluz mais poderosa de todas.

- O quê? Escuta aqui, você não pode chegar aqui e dizer 
meu nome, minha rua, e beijar a minha mão, muito menos a 
de Ava...

- Ah ele pode sim.
- Cale a boca Ava. E nem falar que eu sou uma Sigi... sei lá 

o que, só porque é bonito. - Continuou.
- É Sigiluz. E bonito? - Ele a estava irritando- Desculpa 

atrapalhar seu pequeno ataque de histeria mas temos que ir.
- E por que eu iria com você a algum lugar?
- Por que você corre perigo.
- Correria perigo se eu fosse com você. Minha mãe me 

ensinou muito bem a não montar em motos de desconhecidos.
Ele passou a mão na testa. Impaciente.
- Desconhecido? Eu sei tudo sobre você.
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- Psicopata é o termo certo então?
Max estava realmente muito impaciente.
- É sobre o seu pai, Josh Dlove.
- Meu pai? Você conhece o meu pai?
Selene percebeu que estava perdendo. Ele assentiu.
- Você vai ou não?
- Vou - Ela estava ficando maluca - Deixarei meu celular 

ligado, deixe o seu também Ava. Para eu pedir socorro.
- Eu acho que vou ter que usar esse celular primeiro para 

pedir socorro - falou Max.
Eles subiram na Harley, deixando uma escola chocada de 

plateia. Ele lhe entregou um capacete preto e pegou suas mãos 
colocando-as na cintura.

- Se segure bem - Acelerou a moto - Ah, e pense um pouco 
mais baixo o quanto sou bonito. Sou um Sigiluz do pensamento. 
Leio pensamentos e memória.

Selene tentou não pensar muito no que ele disse, afinal 
ele era meio maluco. Ela poderia acabar com tudo aquilo com 
um golpe de karatê. Ele percorreu um longo caminho, muito 
rapidamente. Só pararam quando estavam em frente a uma 
velha fábrica. No estacionamento da fábrica, onde eles pararam 
se via duas sombras. Ela retirou o capacete e viu.

Seu pai e Emogene.
Os dois estavam de roupas sociais cinzas, o cabelo grisalho 

voando ao vento. Emogene estava de cabelo solto, coisa que 
nunca acontecia, porém esse não era o único diferencial.

Josh, tinha olhos azuis, não mais vermelhos. Ela olhou 
bem para ele.

- Papai? Emogene? Vocês querem me explicar tudo isso?
Ele olhou diretamente para Selene e Maxwell, depois se 

virou para Emogene. O tempo nublou de repente e parecia 
noite, como o humor de Seli.

- Emogene, vamos falar de uma vez.- Em assentiu- Selene, 
chegue mais perto.

Ela foi. Grande erro. Atrás de Josh tinham dois homens, 
grandes e fortes. Vestidos como Max, mas sem jaqueta de 
couro e menos bonitos.

- Os seus olhos...
- Eu sei, calma, os meus olhos Seli, eram lentes. Eu preciso 

te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que nada 
mudará.
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- Eu prometo...
- Não sou seu pai - Selene cambaleou e Max a segurou 

pela cintura. Ela olhou para cima e ele sorriu para ela - Sou 
um agente Sigiluz e estava observando-a desde que nasceu. Os 
seus olhos vermelhos, são de sua avó. Vocês, os Dlove são os 
mais poderosos do mundo. E você é a geração mais poderosa.

- E o meu pai? O verdadeiro - Selene estava mais do que 
chocada estava irada, confusa e determinada a descobrir tudo.

- Ele abandonou sua mãe na gravidez, eu te assumi, e sua 
mãe sabia de tudo - ele engoliu em seco - Ele é o assassino da 
sua mãe...

Lágrimas rolaram pelo seu rosto e um grito agudo saiu de 
sua garganta. E o asfalto a sua frente rachou.

- Seu poder é esse, você controla todos os elementos... você 
é muito poderosa...

Selene fechou os olhos e caiu em uma profunda escuridão.
Quando acordou estava em uma maca, em um lugar muito 

branco, havia somente um ponto preto ao pé da cama. Max. 
Ele a olhou e sorriu.- Seu treino começa hoje.
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Um homem furioso

Bruno é um homem bravo, muito bravo. Tem seu cabelo 
vermelho. É baixinho e não gosta de verduras. Seus olhos 
também levam a cor vermelha. Seus cabelos remetem à raiva 
que ele sente das pessoas burras e estúpidas.

Ele reside em um porão porque sua paciência é tão escassa 
que não pode passar um minuto conversando com alguém sem 
explodir e dar na cara da pessoa.

Ele pratica Ioga atualmente para passar o tempo e melho-
rar seu temperamento. Ele já morou em Londres, mas agora 
reside no Acre, pois as pessoas ficam mais afastadas dele.

Luiz Gabriel  Maia de Lima
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Um péssimo momento para morrer

Eu corria rapidamente em direção a cidade, revezando meu 
olhar entre a floresta em que eu me encontrava e o assassino 
que me perseguia. Os assassinatos de Lakewood assustaram 
muito a cidade, mas ele queria a mim, somente a mim.

Aquela silhueta assustadora coberta por uma capa preta e 
seu rosto tapado por uma máscara conhecida por ser a antiga 
máscara de Brandon James, me perseguia em uma velocidade 
nunca vista antes por mim. Aquela máscara era a raiz de 
milha res de pesadelos dentro e fora da cidade. Brandon James 
a usava para cobrir as deformidades de seu rosto e o assassino 
a usava para manter sua identidade a salvo. 

Ele ia cada vez mais rápido, acelerando meus batimentos 
cardíacos à medida em que se aproximava. O dia estava chu-
voso, então minha calça se encharcava cada vez em que eu 
pisava em uma poça de água. Resolvi me esconder em uma 
pedra, medindo cuidadosamente a duração de meus suspiros 
ofegantes que apareciam a cada segundo. Estava silencioso 
demais, minha respiração quase ecoava pela floresta até que 
silenciosamente ele fala: Achei você.

Quase que em um pulo, eu levanto, gritando e desviando 
rapidamente de sua faca, que pegou raspando em meu 
braço, fazendo escorrer um filete de sangue. Então eu corri, 
e continuei a correr, mas ele foi mais esperto, colocou uma 
armadilha para ursos na trilha em que eu corria, fazendo 
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romper os músculos da minha panturrilha e quebrando o osso 
da minha perna como um palito de dente.

Aaah, seu desgraçado! - Falei, agonizando no chão.
Hahahahaha, parece que você é a piada agora - sua fala 

surgia de um lugar indecifrável, me fazendo olhar para diversas 
direções na tentativa de achá-lo.

Vem aqui seu miserável! - Me arrastava para trás, para 
poder ter uma visão mais ampla do que acontecia.

Tudo se tornou um grande silêncio, o único som audível 
ali era o da feroz dança das árvores, que já confundia minha 
cabeça, então um vulto preto passou por mim, me contornou 
e voltou para minha frente.

Tomara que você queime no inferno - acertei sua cabeça 
com um galho inteiro que estava do meu lado, fazendo ele 
cambalear para trás e dizer:

Você está muito apressadinho pra morrer, não é mesmo?
Ele sacou sua faca, e rapidamente pressionou ela sobre 

meu abdômen, me causando dor extrema.
Eu te odeio! - Falei, pigarreando minhas palavras como ar, 

então tudo ficou escuro.
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Férias frustradas

Pensilvânia, cinco horas da tarde. Na estrada com minha 
família, ou melhor, meu pai, meu primo Josh e minha irmã 
Margot. Tenho quinze anos e ainda não sei que faculdade 
fazer, às vezes acho que sou a pessoa mais esquecida da família. 
Minha mãe não veio pra viagem porque teve que resolver 
alguns problemas na minha escola. Ela é a única pessoa que me 
entende e que realmente se importa comigo. Estamos saindo 
de férias e já estou detestando tudo isso.

Agora o trailer parou, ótimo, melhor coisa que poderia 
ter acontecido. Meu pai falou que está com algum problema 
no carburador, e não, não vou ajudar, porque não me importo 
com nada que aconteça com eles ou com o trailer. Só quero 
ir embora.

 Saímos do trailer e fomos procurar alguma casa ou 
telefone que pudéssemos usar. Quinze minutos depois en-
contramos um orelhão, e por azar, estava estragado. Estava 
anoitecendo e não encontramos nada.

 Às 19h encontramos uma cabana abandonada.  Chegando 
perto, Margot fala:

- Melhor não entrarmos aí, pai...
- Qual é... cadê o senso de aventura de vocês, pessoal? - 

Papai falou empolgado.
  Então, com o auxílio de um clipe de papel e uma lanterna, 

meu pai conseguiu destrancar a porta de entrada. Entramos 
naquela cabana, não muito agradável, e tentamos acender as 
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luzes.  Como elas não ligavam, caminhamos mais pra dentro 
do local. Ela não aparentava ter sido abandonada há muito 
tempo; seus móveis se encontravam cobertos por lençóis 
brancos como neve, e quadros assustadores davam um aspecto 
sombrio na sala de estar.  Neles encontravam-se desenhos de 
criaturas com chifres e olhos escuros.

- Isso é muito estranho. -Josh falou, surpreso
- Dessa vez sou obrigado a concordar com você, primo. 

-Falei, olhando ao redor.
Ouvimos estridentes barulhos de vidro quebrando vindo 

de outro cômodo e, rapidamente, fomos lá para ver o que era, 
mas não se passava de um quadro que havia caído da parede.

- Acho melhor sairmos daqui. - Margot fala, já ofegante
- Crianças, deve ter sido só uma corrente de ar, nada 

demais. - Meu pai disse, na tentativa falha de nos acalmar.
- Eu vou lá em cima ver o que tem de interessante. - Josh 

diz, já subindo as escadas. Não consigo entender esse garoto.
 Tirei um o lençol de um dos sofás e me sentei, logo 

sentindo o abraço caloroso de minha irmã. - Max, eu sei que 
você não gosta de estar aqui, viajando com a gente, mas o im-
portante não é onde estamos, é com quem estamos, e contanto 
que eu esteja com você, eu vou ficar bem. - Margot fala, soando 
bastante sentimental.

- Tudo bem, saiba que eu sinto o mesmo por você. - Falei, 
retribuindo o abraço.

- Socorro!!! - Ouvimos um grito surgindo do segundo andar.
- Josh! - Margot grita o nome do nosso primo.
- Fica aqui, eu já volto. - Falei, correndo para o segundo 

andar.
Subi as escadas numa velocidade impressionante e fui 

procurar Josh. Abri porta a porta no decorrer do corredor, e 
a última era a única trancada. Droga! Coloquei minha cabeça 
rente a porta e tentei ouvir algo.

- Hmmmm!! Hummmm!! - Ouvi gritos abafados por uma 
espécie de pano, eles vinham de dentro do quarto.

- Josh?! Calma cara, já vou te tirar daí! - Gritei pra ele, 
segundos antes de chutar a porta com toda minha força.

A porta se abriu e eu dei de cara com uma cadeira vazia 
virada em direção a porta. Entrei naquele quarto na tentativa 
de ter rastros de Josh.

- Primo, você tá aí? - Falei em um tom suave.
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- MAX!! SOCORRO!! Alguém me ajuda!!! - Ouvi a voz de 
Margot vindo do primeiro andar.

- MARGOT! - Gritei, saindo do cômodo e descendo as 
escadas com rapidez.

  Vi o corpo de minha irmã jogado perto do sofá, enchar-
cado de sangue, do seu sangue. Tão horrível essa sensação de 
que falta algo em você. E vendo o corpo sem vida da minha irmã 
ali, pensei: “O que ela fez pra merecer isso?”. Ela era tão jovem 
e tinha toda a vida pela frente. E de repente ela é assassinada... 
a morte é realmente muito injusta.

- Max... - Uma voz rouca chamando meu nome ecoa pelo 
ambiente.

  Virei-me de costas e dei de cara com um ser com o rosto 
parcialmente desfigurado e usando as roupas do meu pai. 
Não pode ser.... abaixei mais o olhar e vi um machado cheio 
de sangue em suas mãos. Não pensei duas vezes antes de sair 
correndo pela porta da frente.

   Corri em direção à uma floresta que havia perto da ca-
bana. Corri o mais rápido possível, ocasionalmente, deixando 
uma ou duas lágrimas caírem. Ver minha irmã sem vida foi, 
sem dúvidas, o pior momento da minha vida.

   Olhei rapidamente para trás, sem perder velocidade e 
não avistei ninguém. Continuei correndo até encontrar um 
grande arbusto do lado de uma árvore, logo me escondi nele. 
Liguei meu celular e vi a hora. 20h7.

- Maaax — ouvi aquela voz novamente.
  Levantei-me tentando achar com meu olhar, o meu pai, 

ou pelo menos o que ele se tornou.  Avistei-o caminhando em 
minha direção e rapidamente liguei o flash do meu celular, 
atrapalhando ele e desativando sua posição de ataque.  Então 
peguei o machado de sua mão e enfiei na sua clavícula sem 
nenhuma piedade.

  Comecei a caminhar em direção ao trailer. Chegando lá, 
abri a porta, me sentei no banco da frente e comecei a chorar. 
Logo fui interrompido por uma ligação da minha mãe.

- Alô? - Falei depois de atender a chamada, sendo logo 
surpreendido por uma voz familiar dizendo:

- Você não vai escapar tão fácil assim.
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Festa de pena

Escrevia meus convites feitos a mão enquanto esperava 
meus biscoitos especiais esfriarem lá na cozinha. Depois que 
termino de amarrá-los com fitas amarelas, coloco todos na 
caixa de correio e volto para a sala. Talvez ninguém venha a 
minha festa de aniversário, mas eu não estou nem ligando, vai 
sobrar mais bolo pra mim de qualquer forma. Todos me acham 
estranho, só pelo simples fato de eu gostar de brinquedos um 
pouco perturbadores e por ouvir músicas com letras diferentes.

Começo a me arrumar, coloco minha calça jeans branca e 
rasgada, minha camiseta preta com a estampa de um ursinho 
comendo o cérebro de outro e minha jaqueta de couro. Rapi-
damente desço para verificar os biscoitos. Eles já estão frios. 
Começo a arrumar tudo, coloco o bolo na mesa, acendo as 
velas, encho os balões que faltavam, e os penduro no lustre.

Seis, sete, oito da noite, nada de pessoa por perto por 
enquanto. Talvez eles nunca cheguem, eu não me arrependo 
de nada, será pior pra eles de qualquer forma. Estouro todos 
os balões com minha faca, imaginando os rostos dos normais, 
ricos em detalhes. Os normais, eles me fazem sentir um pouco 
de medo, me chamam de louco. E daí se eu sou louco? As 
melhores pessoas são. De qualquer forma, é melhor eu chorar 
até as velas consumirem esse lugar em chamas, pois essa festa 
seria alimentada por pena, e é o que eu deveria sentir deles, 
não o contrário. 
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Madrugada sombria

Isabel era uma jovem garota do 3º ano do Ensino Médio. 
Ela era linda, conhecida por seu autocontrole e inteligência. 
Dona de uma pele morena, cheirosa e macia. Seus olhos eram 
pretos, muitos diziam até frios, mas para quem os olhasse bem 
no fundo via uma constelação de estrelas. Seus lábios eram 
carnudos e bem desenhados e raramente ela esboçava um 
sorriso para mostrar os dentes brancos.

Esta noite ela aguardava solitária em frente a sua escola. 
Esperava por Kat, sua melhor amiga e praticamente a única. 
Kat ao contrário de Isabel era doce e meiga. Quem a conhecia 
a adorava. Uma mocinha loira de baixíssima estatura. Elas 
iriam juntas a uma festa particular de uma amiga de Kat, que 
ninguém sabia como conseguiu permissão para vir à escola 
à noite. Iriam poucos convidados, pois a dona da festa era 
discreta.

Estava começando a trovejar, o vento era forte. Isabel 
decidiu não esperar mais de 5 minutos por Kat. Assim que 
pensou isso a pequena menina apareceu na rua correndo em 
direção a amiga. Chegando lá ela disse:

- Izzi me desculpa, atrasei muito?
- Por mim nem precisávamos ir – disse Isabel
- Vamos eu não quero chegar muito atrasada na festa da 

Julie – falou Kat – Ela é muito fofa, né, Izzi?
Izzi se poupou a apenas revirar os olhos e andar em direção 

à porta. A escola era grande, e a única da pequena cidade 
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americana. As garotas se conheceram ali a cerca de 3 anos, e 
desde então permaneceram juntas. Kat abriu a porta dupla e 
soltou um pequeno gritinho de susto ao entrar.

O corredor estava uma anarquia, papéis espalhados por 
todo o chão, o armário de troféus quebrado em pedaços e uma 
grande mancha escarlate no chão. Assim que viu isso Kat ten-
tou sair pela porta que entrou, mas para seu desespero estava 
trancada. Foi quando uma sombra apareceu no corredor. Uma 
sombra alta e atlética que se aproximava rapidamente.

Quando viu a figura de perto, Kat a reconheceu, era Denyel 
um aluno novo da escola. Kat ficou feliz por ver algo tão belo 
em meio aquele cenário. Isabel estava pensativa, era óbvio 
que havia algo errado. Quando Denyel falou seu desespero 
era eminente

- Vocês estão bem? – Pediu ele – Viram alguma coisa? 
- Que tipo de coisa? – Pediu Izzi
- Não sabemos direito – disse Denyel – Todas as portas 

foram trancadas, a luz às vezes cai às vezes volta. E numa 
dessas quedas uma garota sumiu.

- E o que você está fazendo aqui? – Pediu Izzi
- Eu estava na biblioteca – disse Denyel – Eu tinha permis-

são 
 Isabel não prestava mais atenção. Acabara de descobrir a 

origem daquele sangue todo. Do armário do zelador pingava 
um líquido negro e viscoso. Izzi foi andando até lá, enquanto 
Kat murmurava algo. Isabel chegou à porta do armário e sentiu 
um arrepio que reprimiu com os braços. Sentia medo, mas 
nunca mostraria isso.

  Ela tocou na maçaneta; estava fria e doía no contato 
com a pele. Lentamente girou- a. Para surpresa de Izzi,  não 
precisou puxar a porta, ela foi empurrada por dentro. As luzes 
se apagaram naquele momento. Ouviu-se o som de algo pesado 
caindo no chão.

 Em poucos minutos a luz voltou. Então Isabel pode ver. 
No chão do corredor jazia o corpo flácido de uma menina de 
cabelos negros. Isabel não a conhecia, mas a cena a fez tremer. 
A garganta da garota havia sido cortada até o osso que era 
visível. Kat não parava de gritar enquanto Denyel tentava 
acalmá-lo.

- Não olhe -  dizia ele 
- Mas você olha – disse Izzi para Denyel – Não podemos 
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deixar ela aqui... Ai meu Deus quem faria uma coisa dessas... 
– ela colocou as mãos na cabeça por um tempo, depois de se 
acalmar disse – Você estava sozinho aqui. Podia muito bem 
fazer isso ...

- Você não pode dizer isso. Eu... – ele estava nitidamente 
em choque – foi a Julie quem me mandou procurar a Saiton. 
Eu não sabia.

- Quem nos garante? – Gritou Isabel – Quem garante que 
não foi você?

- Izzi chega – disse Kat entre soluços – Ele chegou agora 
aqui... não é hora para discussão!

Isabel fitou o corpo que estava no chão. A garota era Saiton, 
uma jovem com traços Orientais.  Ela provavelmente era bela, 
mas agora mal se via seu rosto em meio a manchas escarlates.

- Onde estão as outras garotas? – Disse Izzi por fim
- No ginásio – falou Denyel – Mas antes vamos tirar essa 

pobre coitada do chão.
Isabel tinha um físico atlético, praticava muitos esportes. 

Ela pegou as pernas de Saiton que ainda estavam dentro do 
pequeno armário. Só então que ela percebeu a forma estranha 
que a garota fora posicionada, em posição fetal. Ela ergueu as 
pernas da garota enquanto Denyel erguia os braços. A frágil 
e pequena Kat só observou quando eles levaram o corpo a 
enfermaria e colocaram em uma maca.

Novamente no corredor, eles pegaram o rumo ao ginásio. 
Ninguém disse nada, só se ouvia o choro contido de Kat. Eles 
entraram no pequeno ginásio da escola. Estava decorado para 
uma festa sem muita extravagância. No centro dele havia 4 
garotas. Julie a dona da festa se aproximou correndo e veloz 
e disse:

- Vocês viram a Saiton? – Pediu ela com uma cara preo-
cupada

- Bem encontramos ela está... – disse Denyel inseguro – na 
enfermaria

- Ela se machucou? – Pediu Julie horrorizada – Ai meu Deus.
- Sim, mas... – começou Denyel – Onde estão as duas gêmeas 

que estavam com vocês? As loirinhas.
- É o que nós íamos dizer – falou outra garota do grupo – A 

luz apagou mais uma vez, e elas desapareceram como Saiton.
- Droga – disse Denyel – Ouçam, há alguém dentro da escola 

que está machucando as pessoas, nós temos que...
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- Um instante para eu fazer uma colocação? – Falou Izzi 
erguendo a mão – Para começar, nada de mentir. Não há uma 
pessoa querendo machucar ninguém, o que temos é um assas-
sino. Saiton está na enfermaria para não ficar no corredor, ela 
morreu e eu sinto muito – ela fez uma pausa para respirar – mas 
não podemos ficar aqui lamentando.

Julie a encarou por um tempo perplexa e depois começou 
a chorar junto a outras garotas. Izzi revirou os olhos e se virou 
para Kat que estava acuada de medo, ela queria ir até ela e 
abraçá-la, mas isso não era do feitio dela.

- Posso contar meu plano agora? – Pediu Denyel
Izzi assentiu com a cabeça 
- Bem – começou ele -  nós temos que procurar pelas 

gêmeas, mas não podemos levar todas as meninas pois se 
encontrarmos algum corpo, não quero ninguém gritando.

- E qual seria sua ideia? – Perguntou Julie
- Vocês cinco que são mais... – Denyel olhou para as garotas 

com exceção de Isabel – Frágeis se escondem no teatro. Eu e a 
Isabel vamos procurar as garotas o mais rápido possível para 
depois...

- Ou, ou, ou – disse Izzi – Não vou deixar Kat sozinha.
- Ela não vai estar sozinha – disse Denyel – Vai estar com 

as outras meninas. E se encontrarmos as gêmeas mortas? Vou 
ter que carregar os dois corpos sozinho? 

- Está bem. - Disse Izzi indo para o corredor. Ela olhou de 
relance para Kat que estava junto com as outras meninas, o 
olhar dela era assustado e intimidado. Isabel queria dizer para 
ela que tudo ficaria bem, mas não sabia se isso era verdade. 
Pela primeira vez, Izzi pensava não saber de nada.

 * * * 

Isabel estava correndo pelos corredores sem rumo. Ao 
seu lado estava Denyel, que parou de correr, recuperando o 
fôlego e falou:

- Tem ideia por onde começar? – Ele apoiou as mãos no 
joelho 

- E você não tem? – Izzi sorriu – É obvio que pela sala de 
música.

- Sala de música? – Disse ele começando a caminhar no 
corredor novamente – Por que é tão óbvio?
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- As gêmeas Lola e Megs eram músicas – disse Izzi – E se 
elas tiveram chance de fugir, o que acho improvável, iriam 
para lá.  Um lugar com muitos esconderijos e algumas pos-
síveis armas.

 Denyel não respondeu. Eles chegaram na porta da sala 
de música. As luzes voltaram a piscar, até que novamente a 
escola caiu em escuridão total. O único som era a respiração 
dos jovens. Eles entraram na sala, que aparentemente estava 
normal. Um frio gélido passou por Isabel fazendo os pelos dos 
seus braços arrepiarem

A normalidade da sala era assustadora, Denyel ligou a 
lanterna do seu celular. E por impulso Izzi perguntou:

- Por que não usou seu celular para chamar a polícia?
- Eu tentei – disse Denyel – Mas não a sinal, o celular das 

meninas também não funciona.
- Ei – disse Izzi – Ilumina ali.
Ele apontou a lanterna no local onde ela dissera. O piso da 

sala era branquíssimo e extremamente polido. Em contraste 
com o piso havia uma pequena mancha escarlate. Denyel segui 
a mancha com a lanterna, as pequenas manchas viraram poças 
até que em um ponto o piso branco estava coberto com um 
tapete de liquido escarlate.

Da poça de sangue sai uma trilha até um armário. Isabel foi 
em direção a ele e abriu. Como o esperado um corpo caiu de 
dentro dele. Era Lola, uma das gêmeas. Ela tinha lindos cabelos 
loiros quase brancos, igual a sua pele. Ela sempre lembrava a 
Izzi uma escultura de anjo em mármore. Agora a bela jovem 
estava no chão, com a garganta rasgada e muito sangue por 
todo o corpo.

- Caramba – disse Denyel – Me ajude a levar ela para a 
enfermaria.

- Não! – Gritou Izzi – Temos que encontrar a Megs!
- Ai meu Deus – Denyel tremia – tinha me esquecido da 

outra garota.
- Ela deve estar por perto -  disse Izzi – vamos procurar.

 * * * 
Kat estava em uma posição desconfortável e que a fazia 

lembrar do corpo de Saiton. Ela e as outras garotas estavam 
entre os bancos do teatro, espremidas em posição fetal. Julie 
estava ao lado de Kat e de vez em quando largava uns soluços. 
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Kat a abraçou da maneira possível e disse:
- Vai ficar tudo bem está – ela tentou manter a voz suave, 

por um momento quis ser controlada como Izzi – Vamos 
conseguir sair daqui.

- Sinto muito por você estar aqui – disse Julie – Por todas 
estarem.

- Não é culpa sua – falou Kat.
- Eu sei – disse Julie – Eu disse para minha mãe que queria 

sair da cidade. Queria ir morar com o Caleb, meu namorado. 
Sabe o que ela me disse? Que ela achava que essa cidade era 
mais segura para se viver, sem os perigos da cidade grande 
mais olha só, agora vamos morrer.

- Não vamos morrer – disse Kat, e então se levantou de 
pé – Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ficar no escuro 
– ela olhou para o palco e disse – Vamos lá.

 * * * 

Izzi e Denyel perambulavam pelos corredores em busca 
de sinais de vida ou de morte. Eles revistaram a sala de música 
inteira e não encontraram nada. O som da chuva forte batendo 
no telhado fazia com que Izzi se sentisse aprisionada. As luzes 
voltaram clareando o corredor. Isabel suspirou de alívio e 
cansaço.

Outro som começou, era mais baixo que a chuva mas 
chamava a atenção. Parecia que alguém estava raspando al-
guma superfície de metal. O som vinha do vestiário masculino. 
Os dois foram andando até lá em silêncio absoluto. Quando 
entraram nos corredores dos vestiários o som frenético cessou. 
O lugar era totalmente branco e cinza, cheirava a produtos 
de limpeza. Izzi estava andando pelos corredores cheios de 
armários quando, de repente, viu algo assustador, porém não 
surpreendente.

Um dos corredores estava com manchas de sangue por 
toda a parte. Izzi seguiu uma trilha cor de escarlate até um 
pequeno armário. Sentiu que Denyel estava atrás dela e tão 
nervoso quanto ela.

Isabel abriu o armário, mas nenhum corpo caiu. Megs 
estava espremida lá dentro, mas não da mesma forma que 
as outras; ela parecia ter se posicionado sozinha. Em vez da 
garganta cortada, ela estava com um ferimento no abdômen. 
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Denyel passou por Izzi e foi em direção a garota. Após algum 
tempo ele disse:

- Meu Deus Izzi – ele se pôs de pé – Ainda está viva.
                

 * * * 

Kat corria sem rumo pelos corredores da escola. Ainda 
estava desorientada pelo que aconteceu. Culpa e arrependi-
mento ardiam em seu peito. Ela ainda podia ouvir os gritos de 
Julie chamando por ela.

Pouco tempo atrás, as garotas subiram no palco onde se 
sentiam mais seguras. Foi quando ouviram um som de passos 
se aproximando. Kat não viu como, mas algo pegou Julie e a ar-
rastou para as sombras. Ela gritava por socorro, gritava por Kat. 
Ela queria ajudar, mas não tinha coragem. As outras garotas 
seguiram com coragem para a escuridão, atrás da frágil Julie.

Então Kat saiu correndo para fora do teatro onde elas es-
tavam escondidas, para o corredor onde agora estava perdida.

 * * * 

Isabel e Denyel saíram da enfermaria onde deixaram a 
desacordada Megs. Eles optaram por deixar o corpo de Emma 
na sala de música, pois se caso Megs acordasse não veria a 
irmã. Agora eles corriam pelos corredores em direção ao teatro 
onde encontrariam as outras garotas. Izzi estava preocupada 
com Kat.

Eles pararam quando as luzes se apagaram novamente. A 
chuva já havia parado, e nesse momento a madrugada estava 
silenciosa. Foi quando, de repente, uma figura surgiu no final 
do corredor. Era pequena demais para apresentar ameaça, e 
o vestido rodado que usava tirava qualquer dúvida de quem 
se tratava. Kat 

A menina correu assim que viu Izzi e a agarrou forte em um 
abraço. Izzi retribuiu de leve, não gostava muito de abraços. 
Afastou a amiga lentamente e falou:

- O que você está fazendo aqui? – Perguntou avaliando a 
menina com os olhos            

– Está ferida? Onde estão as outras garotas?
- Nós estávamos no teatro quando alguém pegou a Julie 

– falou Kat segurando o choro – Ela chamou por mim, mas eu 
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estava com muito medo, Izzi.
- Eu sei – disse Isabel – Eu também estou com medo. 
- Temos que ir para o teatro – disse Denyel – Pode dar 

tempo de fazer alguma coisa. 

 * * * 

A sala de teatro estava deserta. As cortinas escuras estavam 
fechadas. O breu impedia que eles pudessem distinguir bem as 
formas. A bateria do celular de Denyel tinha acabado e a única 
fonte de luz que tinham eram as janelas que mostravam que 
também estava meio escuro lá fora.

Eles subiram no palco e abriram as pesadas cortinas. Não 
podia se ver direito as formas que ali estavam, pareciam vir do 
teto. Kat deu um passo em direção às figuras, mas no caminho 
sentiu algo em seus pés. Ela havia pisado em uma enorme poça 
de sangue. Izzi e Denyel passaram por ela e foram para baixo 
das três sombras que estavam a poucos centímetros deles; seus 
rostos foram molhados por gotas escarlates que pingavam 
acima deles.

As luzes, então, se acenderam, mostrando a todos que 
na verdade as três figuras eram três garotas. Elas estavam 
penduradas de cabeça para baixo por cordas que faziam os 
atores voarem nas peças de teatro. Suas gargantas estavam 
cortadas de forma violenta e profunda, e o líquido vermelho 
escorria pelos seus rostos até o chão. Kat gritou assim que viu 
as meninas. Eram as três jovens que estavam com ela e Julie 
tempos atrás.

- Onde está a Julie – pediu Izzi – Ela deveria estar com elas.
- Ele deve tê-la sequestrado – disse Denyel – Seja lá quem 

ele for deve estar fazendo isso para pedir um resgate.
- Denyel – disse Izzi seriamente – Olhe para essas meni-

nas – ela apontou para os corpos pendurados – Isso não é por 
resgate, é cruel. Seja lá quem está fazendo isso é por raiva ou 
quer criar algum impacto. Não por dinheiro.

- Está bem. – Disse Denyel – E qual é o seu palpite?
- Eu penso que ele está fazendo nós perdermos tempo – 

disse Isabel -  Ele fez nós procurarmos as gêmeas para ele poder 
matar as outras. Elas nunca se separariam em uma situação 
daquelas ele as matou e depois escondeu os corpos em lugares 
diferentes para que perdêssemos mais tempo.
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- Você acha que não devíamos ir atrás da Julie? – Pediu Kat 
- Acho – respondeu Isabel – Provavelmente ela já esteja 

morta. Ele deve ter escondido o corpo dela em algum lugar, 
só para irmos procurar.

- Mas ela pode estar viva – disse Denyel – Como Megs.
- Se estiver – disse Izzi – Nós não poderíamos fazer nada 

mesmo, como não podemos fazer por Megs. 
- E o que você está pensando em fazer? – Pediu Kat
- Eu tenho um plano – falou Izzi, virando – se para Kat – Mas 

você terá que ser corajosa.

* * * 

Kat estava no meio do ginásio. Estava tremendo de medo 
e frio, a tempestade passou, mas a madrugada estava fria. Ela 
confiava em Isabel, mas tinha dúvidas a respeito de seu plano. 
Ela começou o seu papel naquela armadilha:

- Isabel! – Ela gritava até sua garganta doer – Não me deixe 
aqui sozinha Isabel! Eu sou sua amiga, não pode me abandonar!

Kat gritou por alguns minutos. Ela olhou para cima, onde 
a amiga estava. Isabel se pendurava sobre as vigas do teto com 
uma rede nas mãos. Denyel estava escondido na arquibancada. 
Todos estavam em silêncio. Até que a porta dupla do ginásio se 
abriu em um estrondo, e duas figuras encapuzadas entraram 
sem dizer nenhuma palavra. Kat se manteve imóvel, até tomar 
coragem para dizer:

- Quem são vocês? – Sua voz saiu fraca
- Já se esqueceu de mim? – Disse a sombra mais baixa, a 

voz era nitidamente feminina e irritantemente fina – Olha 
isso não é nada pessoal. Eu preciso fazer isso, nós precisamos.

As figuras encapuzadas revelaram seus rostos. O mais alto 
era um homem, um desconhecido. Aparentava ter entre 20 ou 
25 anos e era bonito. A mais baixa era uma mulher, tinha olhos 
grandes e castanhos, cabelos loiros e bem cuidados. Era linda, 
seu olhar era frio, olhando assim nem parecia a menina doce 
e meiga que Kat conhecia.

- Julie – disse Kat incrédula – Por que?
- Minha mãe – disse Julie – Ela tem que pensar que essa 

cidadezinha medíocre não é segura para sua doce e inocente 
filhinha. Eu serei a traumatizada única sobrevivente da cha-
cina, e consequentemente serei o centro das atenções. Me 
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mudarei para cidade grande com o Caleb. Eu serei feliz, e não 
vai ser você nem sua amiguinha que vão mudar isso.

- Você é louca – disse Kat, depois olhou para Caleb. O garoto 
parecia inquieto e preocupado – Vocês são loucos. Como pode 
concordar com uma coisa dessas, garoto?

- Caleb e meu outro sócio tem... – começou Julie antes que 
Caleb pudesse responder – outros interesses.

- Vocês não acham mesmo que vão conseguir – falou Kat 
– A câmeras na escola...

Ela foi interrompida pela risada exagerada de Julie. Caleb 
que se manteve calado, enfim falou impaciente.

- Vamos logo com isso Julie – sua voz era baixa – Ele já 
deve ter terminado.

Kat pensou em perguntar quem era ele. Mas estava con-
centrada demais na posição do casal, eles estavam quase no 
ponto exato. Kat se sentiu tentada a correr, mas sabia que tinha 
de ficar. Então eles chegaram no ponto certo. Em silêncio, a 
antiga rede de vôlei da escola despencou do teto, caindo sobre 
Julie e Caleb. Kat e Denyel correram para enrolar a rede em 
volta deles, enquanto Izzi descia do teto por vigas entrelaçadas.

 Tudo parecia estar indo bem. Até que Caleb tirou uma 
adaga da cinta e começou a cortar a rede. Denyel que estava 
em posse de uma barra de ferro do tamanho do seu braço se 
preparou para a luta. Izzi que havia encontrado um extintor de 
incêndio dos pequenos também se preparou. Kat se preparou 
para ajudar a quem fosse necessário.

 A luta começou. Julie correu em direção a Isabel com 
uma faca do comprimento do seu antebraço, ela atacou com a 
lâmina e Izzi defendeu com o extintor. Denyel apesar de mais 
novo que Caleb, era mais atlético. Denyel desferiu um soco no 
nariz de Caleb, fazendo-o cambalear alguns metros.

Ouviu-se um grito. Isabel havia se ferido, Julie cortou seu 
abdômen com a lâmina. Kat estava longe demais para dizer 
se foi sério ou não, mas seu instinto a fez correr em direção 
a Julie. Ela estava desarmada, mas trazia consigo uma força 
muito maior que seu pequeno corpo.

Ao chegar junto a Julie, Kat torceu seu braço fazendo com 
que a faca caísse de sua mão. Com o braço livre, Julie socou 
o nariz de Kat. A menina caiu no chão com a mão no rosto; o 
sangue escorrendo entre os dedos. Julie pegou a faca do chão e 
foi em direção a Kat. Ela pegou a garota pelos cabelos e puxou 



95

a cabeça para trás, mostrando o pescoço branco e macio.
Kat sentiu a lâmina fria em sua garganta. Foi quando ela 

ouviu um baque seco, de algo batendo no metal. Julie despen-
cou no chão ao lado de Kat, mostrando atrás dela Izzi com o 
extintor nas mãos. Ela deixou o extintor cair e colocou a mão 
na barriga. 

Denyel estava no chão com Caleb sobre ele. A luta estava 
acirrada e nenhum dos dois desistiria. A adaga de Caleb estava 
a alguns metros dos dois, onde fora jogada por Denyel. Kat 
caminhou cambaleando por causa do sangue obstruindo sua 
visão até a faca. Ela chegou perto dos rapazes, e sem pensar 
direito enfiou a adaga no ombro de Caleb. Denyel aproveitando 
a situação chutou o garoto que largava um urro de dor. Ele 
saiu de cima de Denyel e caiu sentado para trás com a mão 
no ombro. Denyel se colocou de pé, e sem nenhuma piedade 
arrancou a faca adaga de seu ombro e a enfiou em outro lugar. 
No meio do peito.

Silêncio caiu sobre o ginásio quando o corpo de Caleb caiu 
no chão. Denyel foi o primeiro a falar:

- E a Julie? – Estava ofegante
- Eu bati na cabeça dela com um extintor – falou Isabel ao 

chegar ao lado de Kat. Denyel a amparou ao ver seu ferimento 
– Eu estou bem – tranquilizou ela – Não foi muito fundo.

- Veja se ele está com as chaves – disse Kat
Denyel foi revistar Caleb. Em suas roupas ele encontrou 

um aparelho semelhante a um tablet, em sua tela haviam 
vários dados que aos olhos de Denyel não significavam nada. 
Izzi vendo isso pegou o aparelho e o avaliou.

- Ele raqueou todos os sistemas da escola – disse ela depois 
de um tempo – Ele podia controlar as luzes, os alarmes e.... as 
câmeras de segurança.

- Então quer dizer que não filmaram nada – pediu Kat 
fazendo cara de choro

-  É – disse Denyel – Nadinha.
-  Aqui as chaves – disse Isabel que estava revistando 

Caleb – Vamos sair daqui.
Eles andaram pelos corredores em direção a saída. Ao 

chegar lá foram pegos de surpresa. A porta dupla estava 
escancarada, balançando pelo vento forte da manhã. Eles não 
disseram nada, estavam cansados demais para isso, apenas 
passaram pela porta e ligaram para a polícia.
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 * * * 

A tarde estava ensolarada. Isabel estava na praça em frente 
à escola aguardando por Denyel e Kat. Ela não sentia mais dores 
no ferimento, logo só restaria uma cicatriz. Denyel atravessou 
a rua e foi em direção a Izzi. Ele também se recuperou bem dos 
ferimentos e estava bonito como sempre. 

- Oi – disse ele ao chegar – Está melhor?
- Sim – respondeu Izzi – Olha eu não tive oportunidade 

de te dizer isso antes, mas eu queria me desculpar por ter 
acusado você de...

 Denyel a interrompeu com um beijo. Isabel não recuou, 
mas teve de se afastar ao ouvir um risinho baixo ao seu lado. 
Ao abrir os olhos viu Kat olhando-a com um sorriso travesso.

- Eu não vou nem perguntar – disse ela – Afinal de contas 
tenho um assunto mais importante para tratar. O filho do 
delegado quer falar conosco.

 Atrás de Kat estava um menino magro e alto. O garoto 
parecia entediado, após algum tempo ele se sentou em um 
banco e começou a falar:

- Meu pai disse que eles não conseguiram recuperar as 
imagens das câmeras – ele fez uma pausa e disse – Megs já 
saiu do hospital, Julie ainda não. Eles não conseguiram iden-
tificar o terceiro suspeito pela descrição da Megs, mas estão 
trabalhando nisso.

- Como assim, terceiro suspeito? – Disse Denyel 
- Bem isso é meio confidencial, eu pensei que já soubessem 

– ele respirou fundo – Havia mais alguém na escola. A polícia 
achou algumas pegadas sujas de sangue nas portas dos fundos. 
A Megs também, ela conhecia Julie e Caleb e garante que não 
foram eles que atacaram ela e sua irmã. Então tudo indica que 
eles estavam trabalhando com mais uma pessoa, que fugiu.

- Caleb tinha dito ‘’ Ele já deve ter terminado’’ – Isabel 
pensou alto.

- Meu pai a interrogou– prosseguiu o garoto – Ela fica 
dizendo coisas do tipo ‘’ Ele tinha seus próprios interesses’’. 
Eu acho que ela ficou louca.

- Eles já têm algum suspeito – pediu Denyel 
- Alguns – disse ele – Mas o principal é o irmão de Caleb. 

Ele saiu da cadeia há 2 meses e se mudou para cidade.  Ele é 
bem esquisitão.
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- Muito obrigada Brian – disse Kat
- De nada linda – disse ele se afastando.
- E agora? – Pediu Kat- Agora vamos ter que procurar esse 

tal terceiro assassino – disse Izzi
- Juntos? – Pediu Denyel 
- Juntos – disse Izzi abraçando Kat – E eu já sei por onde 

começar.
- E será que poderia compartilhar essa informação? – Disse 

Denyel 
- Que tal uma visitinha ao hospital?



98



99

A rainha espelhada

Caio seguia tranquilamente pelo campo quando, de 
repente, a terra estremeceu e um buraco enorme se abriu 
a sua frente. Uma luz muito forte brilhou ao seu redor. 
Sentiu-se um pouco tonto pelo trepidar de um motor 
próximo. Ao olhar para cima, percebeu que havia uma 
pizza gigante tentando descer sobre sua cabeça. Tentou 
correr, mas suas pernas não queriam obedecer. Estava 
paralisado e assim continuou até que a massa redonda de 
cor cinzenta descesse ao chão. Não queria acreditar, mas 
parecia estar diante de um disco voador cheio de luzes 
coloridas que piscavam sem parar. Uma pequena escada 
abriu e por ela passaram três criaturas vestindo macacões 
emborrachados de cor branca. Eram muito magros e de 
estatura pequena. Embrenharam-se no mato deixando o 
acesso à nave espacial aberto.

 Caio sentiu uma vontade imensa de entrar naquela 
bolacha de metal para bisbilhotar. Percebeu que não estava 
mais paralisado e correu até lá. A escada estava no mesmo 
lugar, pronta para ser usada. Tocou-a com os dedos. Era bem 
fria. E foi, então, que subiu. Lá dentro o ar era mais frio. Sentiu 
seu corpo estremecer. Sentiu-se amedrontado.

Estava prestes a explorar a nave quando algo colidiu contra 
sua cabeça. Desmaiou. Quando recobrou a consciência estava 
em uma cela escura. Quando seus olhos se acostumaram, 
ele pôde ver. Havia no local várias crianças, separadas em 

Bruna Maiara Hoff Ramos

Vii - TExTos



100

duplas em cada cela. Uma menininha o encarava.  Ao seu lado 
repousava um menino gorducho. 

- Mas ele não tem um gêmeo – disse ela após um tempo
- Talvez esteja com o outro na sala branca – disse alguém 

que Caio não conseguia ver
A menina da cela da frente a de Caio disse:
- Ei, olhem! – Ela cutucava o menino ao seu lado – Ele 

acordou!
Caio se pôs de pé e disse:
- Quem são vocês? Que lugar é esse?
- Ninguém sabe exatamente – disse o garoto da cela à 

frente – Só sabemos que toda semana chega um par de gêmeos 
novos... E por sinal. Onde está seu irmão?

- Eu não tenho irmão – disse Caio – Dá para alguém por 
obséquio me explicar o que está acontecendo!?

- Calma, eu te explico -   disse a menina da cela da frente 
– Primeiramente, eu sou Emma e esse é meu irmão Simon – 
apontou para o parceiro de cela – Fomos os primeiros a chegar 
aqui. Eles nos buscaram em casa enquanto todos dormiam e 
nos trouxeram para cá. Foi assim com todos. Então fizeram 
algumas experiências conosco, bem não sabemos direito.

- Que tipo de experiências?  - Gritou Caio – Quem são eles?
- Às vezes tiram sangue – falou Simon – Passam alguns 

líquidos estranhos em nossa pele. Mas algumas crianças, as 
idênticas, essas sim sofrem. Na maioria das vezes nem resistem.

- Simon, já chega – falou Emma ao ver a cara de medo de 
Caio – Como você veio parar aqui se não tem irmão?

- Eu vi a nave aberta e entrei – disse Caio – Mais já quero 
sair, não quero ninguém fazendo experiências em mim.

- Calma, Calma – disse Simon -  Eles só se interessam por 
gêmeos.

- Então por que me prenderam aqui? – Gritou Caio
Antes que alguém pudesse responder, a porta que dava 

acesso às celas abriu e um homenzinho baixo entrou inexpres-
sivo. O ser agarrou Caio pelo braço e o levou pelo corredor. Ele 
abriu uma porta que dava para uma sala branca. Lá havia uma 
mesa e uma cadeira de frente para um espelho. Ele se sentou 
na cadeira enquanto o ET saía da sala, então uma voz apareceu:

- Mundano que invadiu minha nave – a voz era feminina, 
agradável e rouca – O que faz aqui?

- Eu... não sei- disse Caio tremendo – Foi um acidente.
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- Não. Não foi – a voz ficou mais seca – Eu vi você entrando. 
Vi sua forma desengonçada e fétida entrando em minha nave.

Caio engoliu em seco. Sabia que era desengonçado, pois 
era alto demais, mas fétido? Aquilo o surpreendeu.

 - Olha, senhora – falou o mais gentil possível – Se você me 
deixar sair, eu juro que não conto a ninguém.

Em resposta, Caio ouviu uma risada assustadoramente 
agradável, terrível e agradável. A porta se abriu e o ‘’ Homen-
zinho’’ entrou e pegou Caio novamente. Ele o levou até a cela, 
onde foi atirado no chão com força.

- Você está bem? – Pediu Emma.
- Acho que sim – respondeu Caio.
O chão sobre os pés de Caio começou a tremer novamente. 

Algumas crianças caíram no chão.
- O que está acontecendo? – Gritou Caio com a voz abafada 

pelos barulhos dos motores.
- Acho que estamos aterrissando – gritou Emma.
Um solavanco atingiu a todos. Caio sofreu queda junta-

mente com as crianças que restavam em pé. Foi quando uma 
incrível calmaria caiu sobre as celas da prisão; o solo parou de 
tremer, o som de motores parou e as crianças se colocaram 
de pé.

Um grupo de soldados atravessou as celas e parou em 
frente de cada uma. Caio observou quando um dos guardas 
abriu a porta e gesticulou para que os garotos dentro da cela lhe 
esticassem os braços. O ser injetou uma seringa grossa e com-
prida no pulso de um dos garotos, fazendo ele choramingar.

O guarda que estava em frente à cela de Caio fez o mesmo, 
como todos os outros. Depois as crianças foram escoltadas pela 
nave. Caio cochichou ao lado de Simon:

- O que eles fizeram? Digo, aquela injeção.
- Não era uma injeção – explicou Simon – Eles estão apli-

cando rastreadores.
- Como sabe disso? – Quis saber Caio
- Consigo decifrar algumas coisas que os guardas dizem.
- Entendo.

                                    ***

Após andar muito, Caio e os outros desceram da nave e 
desembocaram em um grande local de concreto. Simon estava 



102

nitidamente desconfortável, mas Emma parecia curiosa como 
Caio. As outras crianças seguiam em uma fila de sussurros 
atrás deles.

Eles andaram até uma porta grande e pesada. Quando 
aberta Caio sentiu uma corrente de ar frio que saía dela. Eles 
foram guiados até o que parecia ser um altar, de onde uma 
mulher apareceu. Ela tinha cabelos cor de vinho, um rosto 
com traços velhos, porém liso e sem rugas. Ela era linda e ao 
mesmo tempo assustadora. Caio reconheceu sua voz assim 
que ela disse:

- Olá, mundanos – ela abriu um sorriso luminoso – Fico 
feliz que tenham chegado vivos até aqui. Muitos de vocês já 
me conhecem por projeções. Eu sou Safira, a Rainha do Reino 
Espelhado. 

O grupo ficou em silêncio, então ela prosseguiu.
- Todos vocês são especiais – sua voz, Caio percebeu, era 

prazerosa de ouvir – E sua raça não percebeu isso. Suas almas 
são como espelhos, uma reflete a outra. Assim que entrarem 
em contato com nossa atmosfera, sentirão seus corpos mais 
fortes... exceto por você, filho único – ela apontou para Caio.

- Eu vou morrer? – Perguntou Caio
- Não sabemos – disse Safira dando de ombros – Não deu 

tempo de fazer nenhum teste em você.
- Teste? – Pediu Simon – Achei que fossem experiências.
- Não eram experiências – explicou Safira – Estávamos 

testando suas ligações. É claro que alguns não passaram nesses 
testes, os mundanos mais fracos.

- Quem é você para nos chamar de mundanos? – Gritou 
Emma com coragem.

- Nós somos um povo que viu sua raça nascer, evoluir e 
se autodestruir – Disse Safira – Não me interessaria por seu 
mundo se não fosse por vocês.

- O que vamos fazer aqui? – Perguntou um garoto pouco 
menor que Caio.

- Vocês vão treinar – respondeu a Rainha – Treinarão para 
serem meus soldados.

- Mas por que tem que ser nós? – Perguntou Emma
- Por que todos no reino têm um gêmeo – explicou a 

Rainha – Todos idênticos. Mas vocês, até mesmo os que não 
são idênticos têm um potencial enorme.

- Se todos são gêmeos – disse uma menina de cerca de 7 
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anos – Cadê o seu gêmeo?
A Rainha não respondeu, apenas gesticulou para que os 

soldados abrissem a porta. Os guardas assim fizeram, e as 
crianças passaram pela porta, inclusive Caio. Ele esperou que 
assim que colocasse o pé para fora tivesse uma convulsão. Mas 
nada aconteceu, ele apenas viu um lugar muito semelhante 
com à Terra. À sua esquerda havia uma cidade enorme, com 
prédios encobertos por espelhos. 

Caio percebeu que estava no topo de um prédio com duas 
torres. Era uma bela fortaleza rodeada por muros, ao lado de 
fora dela havia um deserto.

Ele se sentiu observado. Olhou para uma varanda acima 
dele e viu Safira. Será que ela também esperava uma convulsão?

         
                                   ***

A Rainha voltou aos seus aposentos e chamou pelo guarda.
- Senhora? – Disse o rapaz
- Aquele menino, o único. Quero que façam os testes nele.
- Sim, minha Rainha – e saiu
Enquanto ele fechava a porta, a Rainha se perdeu em suas 

memórias.
Ela viu duas meninas correndo e brincando enquanto 

seus pais as observavam. Eram o rei e a rainha, pais de Safira. 
O Rei Jon tinha uma grande decisão a tomar. Suas duas filhas 
nasceram diferentes, o que seria visto pelo povo como uma 
deficiência. As duas eram lindas, Safira tinha cabelos cor de 
vinho e olhos cor de amêndoa e Vivien era loira com olhos 
esverdeados.

O rei tomou uma decisão. As duas meninas lutariam e a que 
vencesse seria apresentada como sua herdeira. Safira queria 
muito ganhar, precisava, pois, se perdesse seria exilada, o que 
para ela era pior que a morte.

As duas duelaram em uma arena. Sua mãe assistia 
chorando enquanto seu pai apenas observava. Safira estava 
perdendo, sua irmã era mais forte. Ela caiu de joelhos em 
frente a Vivian que empunhava uma espada, Vivien poderia 
decapitá-la.  Mas não o fez.

Vivien deixou a espada cair ao lado de Safira e beijou sua 
testa. Ela se virou para olhar para o pai que a observava com 
dor enquanto Safira enterrava a espada nas costas da irmã. 
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Sua mãe gritou enquanto Vivien caía no chão. O Rei Jon entrou 
correndo na arena, tomou o corpo da filha em seus braços 
e a levou para fora. Safira ficou paralisada enquanto todos 
gritavam seu nome.

Jon voltou para a casa à noite. O pai de Safira ficou estranho 
por algum tempo, até que um dia ele desapareceu. Sua mãe 
disse que ele não suportou a perda de Vivien e acabou com sua 
própria vida. Algum tempo depois a Rainha também se suici-
dou. Safira subiu ao trono, sem sua família e sem seu coração.

                      
***

De alguma forma Caio estava gostando do lugar. Eles 
estavam na sala de treinamento, escolhendo suas armas. Após 
os testes, ele começou a ter aula. Não eram aulas como as 
que ele tinha, eram sobre as criaturas que habitavam aquele 
mundo e como matá-las. Apesar da saudade da família, ele 
estava adorando tudo.

***

Era o aniversário de 18 anos de Caio, sendo que 4 desses 
anos foram vividos no Reino Espelhado. Agora ele era um dos 
principais soldados da Rainha Safira, o que para ele era muito 
gratificante. A única coisa que sentia falta na Terra era de sua 
família, seu avô bonitão, sua mãe que era muito parecida com 
ele e seu pai que lhe daria um carro esse ano se Caio estivesse lá.

Emma entrou correndo na sala de treinamento onde 
Caio estava. Ela ficou mais linda a cada dia que Caio podia se 
recordar; eles e Simon se tornaram grandes amigos. Simon 
apareceu atrás dela e disse:

- Finalmente 18 – ele passou por Emma e dando um abraço 
em Caio – Agora já pode entrar nas boates da cidade.

- Acho que vou esperar você fazer 18 – disse Caio – Aí 
vamos juntos.

- Eu não acredito que estão falando disso na minha frente 
– disse Emma – Parabéns Caio, trouxe um presente.

- Obrigada! O que é? – Disse ele pegando a caixa – Ingresso 
para luta das Tortugas?

- Então é aqui que estão vocês – disse Luk, o treinador de 
todas as crianças e acabou se tornando um grande amigo de 
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todos – Parabéns, Caio. A Rainha Safira gostaria de vê-lo.
- Bem acho que o presente fica para depois então – disse 

Emma –Já que provavelmente vai ganhar um melhor.

***

Dentro dos aposentos da Rainha, Caio sentiu um cheiro 
delicioso. Safira estava na varanda. Caio se impressionava como 
ela continuava bela desde que ele a conhecera. Ao vê-lo, ela 
abriu um sorriso e disse:

- Caio – ela foi em direção ao garoto – Está mais bonito a 
cada dia – ela colocou as mãos em volta do rosto de Caio – Agora 
já é um homem crescido, o décimo oitavo aniversário é muito 
importante para nós.

- Ah, bem lá no fundo ainda sou aquele menino desengon-
çado que você conheceu – disse Caio.

- Mas você não é mais desengonçado e sabe disso – disse 
ela puxando Caio para a mesa do café da manhã – Você me 
surpreendeu muito, é nosso melhor guerreiro.

- E mais bonito também – disse ele.
- Também – disse a Rainha ficando mais séria – Tenho uma 

coisa para te contar. Lembra dos testes que você fez quando 
chegou aqui?

- Sim. Creio que passei pois estou bem.
- Passou -  Safira suspirou – Mas em seu teste fizemos 

uma descoberta. Descobrimos Caio que você é apenas metade 
humano.

***

O velho Hogner observava o céu. Ele era uma criatura com 
a cabeça e tronco praticamente normais, mas as pernas eram 
resumidas em tocos retorcidos. Ele e seu irmão foram expulsos 
da Fortaleza pela má formação, e desde então tornaram- se 
exilados. 

Enquanto olhava para o céu amarelado, viu uma nave 
passar sobre sua cabeça e ir em direção à Fortaleza Espelhada. 
Pensou em avisar algum das sentinelas, mas decidiu que não 
devia nada à Rainha, pois seu coração Hogner sabia que era 
sombrio.
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***
- Como assim apenas metade humano? – Falou Caio 

chocado – Meus pais eram mundanos.
- Olhe para mim – disse Safira – Não pareço humana, somos 

parecidos com os mundanos para podermos nos disfarçar, se 
necessário. 

 Caio permaneceu calado pelo susto. Então a Rainha 
prosseguiu.

-Sua mãe ou seu pai foi renegado ou exilado – ela deixou 
a voz o mais doce possível – E de algum jeito fugiu para outro 
planeta.

             - Por que não me disse isso antes? 
             - Você era novo demais para entender – explicou 

a Rainha – Mas agora como eu disse, é um homem, ou pelo 
menos meio.

             - Minha Rainha! Minha Rainha – entrou um guarda 
gritando – A Fortaleza foi invadida.

              - Impossível – contestou Safira – E as barreiras?
             - Não seguraram a nave, ela está a caminho – disse 

o guarda – É pequena e parece não querer atacar.
             - Ninguém entra no meu reino – gritou a Rainha de 

um jeito que Caio nunca viu – Ninguém!
 Eles foram para a varanda, lá era possível ver a nave 

abrindo os portões da sala de aterrissagem. 
             - Como? Eles não têm os controles! – Gritou a Rainha.
             - Seja lá quem for tem seus próprios controles – 

disse Caio.

                                                * * *
 Caio, as sentinelas e a Rainha estavam na frente da nave 

esperando.  Quando as portas se abriram, uma escada se 
formou até o chão. Um homem saiu de lá, era velho, porém, 
bonito. Uma mulher apareceu atrás dele, era bonita e muito 
parecida com o velho. Caio os reconheceu de imediato, mesmo 
após 4 anos, era sua mãe e seu avô.

- Não, não pode ser possível – dizia a Rainha ao lado de 
Caio – Eu matei você.

- Olá, Safira – disse a mãe de Caio – Onde está meu filho?
- Mãe – Caio disse baixo, mas a mulher ouviu – Como você 

conseguiu chegar?
 Vivien correu e abraçou o filho; depois de um tempo o 
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avaliou com os olhos.
- Meu Deus – disse ela após um tempo – Você está bem?
- Estou – tranquilizou-a Caio – Mas eu não estou enten-

dendo nada.
- Vai entender – disse o avô de Caio, depois direcionou o 

olhar para Safira – Todos vão entender.

***

Já na sala do trono, todos estavam em silêncio. Caio estava 
perdido, não entendia como a Rainha conhecia sua família. O 
avô começou a falar:

- Quando minha mulher deu à luz a filhas que não eram 
idênticas, fiquei muito preocupado. Por mim criaria vocês do 
mesmo jeito, mas o povo não aceitaria. Então resolvi fazer o 
duelo para ver quem venceria.

- E eu venci – disse Safira amargurada – E você não foi 
capaz de ficar feliz por mim.

- Não, você não venceu – disse Jon – O duelo me mostrou 
qual das duas era a mais justa, qual tinha o coração mais forte. 
Não forte o bastante para matar sua irmã, mas sim forte o 
bastante para morrer por ela.

- Não te culpo Safira – disse Vivien – Você fez o que achava 
ser certo.

 - Mas se eu não venci, por que foi embora em vez de 
governar? – Questionou Safira.

- Foi o que Vivien pediu – explicou Jon – Ela não queria 
governar, ela queria viver. Eu resolvi ir junto. Pedi para sua 
mãe, mas ela não quis. Ela amava esse lugar.

- Ela se matou – disparou Safira – Por sua causa!
- Não culpe nosso pai – disse Vivien – Nossa mãe tinha 

problemas, sabe disso.
- Não importa – disse a Rainha – Por que voltaram?
- Vim buscar meu filho – disse Vivien – Se ele quiser ir.
- Eu não sei – disse Caio. Ele pensou em seus planos para a 

vida, pensou em Emma, Simon, Luke e até mesmo em Safira. 
Aquilo tudo era sua realidade agora, foi para isso que nasceu 
– Eu vou ficar.

- Ótimo – disse Jon – Pois eu também vou ficar. 



108

***
Vivien já tinha partido em sua nave, e Caio resolveu 

deixar Jon e Safira sozinhos. Ele foi para a sala de armas onde 
encontrou Emma e Simon. Emma correu em direção a ele e 
esquecendo Simon o beijou.

- Ei! Ei! Ei! – Disse Simon separando os dois com as mãos 
– Você não tem medo de morrer, Caio?

Emma riu e foi em direção a uma mesa. Caio aproveitou 
e falou a Simon:

- Qualquer outro cara ficaria mais do que feliz em saber 
que gosto de sua irmã.

- O problema é – disse Simon – que eu conheço você.
- Será que agora pode abrir isto? – Pediu Emma esticando 

uma caixa a Caio.
- Claro.
Ele abriu a caixa. Lá dentro havia uma linda adaga de cabo 

branco.
- É linda – disse ele girando a adaga na mão – Mas eu 

continuo preferindo ingressos para a luta das Tortugas. 

***

Safira e Jon ficaram em silêncio por todo o trajeto até os 
aposentos dela. Chegando lá, ela disse:

- Pai?
- O que Safira? – Pediu Jon
- O que vai ser de mim agora? Serei exilada?
- Não faria isso com você – disse ele serenamente – Afinal 

de contas todos merecem uma segunda chance. E te pergunto 
Safira. Você me daria uma segunda chance?

- Claro que sim.
- Então governe ao meu lado.
- Será uma honra. 
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Férias na praia

Paulo e Maria formavam um casal feliz e haviam planejado 
passar as férias na praia. Maria iria antes. Paulo, uma semana 
depois.

Quando ela chegou à praia, divertiu-se muito até que num 
certo dia houve uma tempestade. As ondas quase chegaram 
à casa de Maria. Mas a tempestade quase acabou com a sua 
cabana. 

Paulo saiu de casa desesperado e preocupado atrás de 
Maria, assim que soube da notícia. Maria havia sido atingida 
por um raio e havia morrido. Paulo, muito triste, foi embora.

No dia seguinte, Paulo saiu com os amigos, mas não con-
seguiu sorrir.

Em casa, Paulo pediu o jantar para a sua empregada e 
depois foi descansar. No dia seguinte, foi caminhar e passou 
em frente a uma exposição de quadros e um deles lhe trouxe a 
lembrança de Maria. Depois de algumas semanas, ele conheceu 
Rosane. Passou-se um ano e eles começaram a namorar. Depois 
de nove anos, Paulo pediu Rosane em casamento. Casaram-se, 
tiveram três filhos: Camila, João e Vítor. E viveram felizes.

Janaína Pascoal dos Santos

Vii - TExTos
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A moça

A moça estava sozinha em casa. Não tinha mais nada 
para fazer. Já havia lavado a louça. De repente, os cachor-
ros começaram a latir. Ouviu os passos que vinham do 
lado de fora. Não estava esperando ninguém. Estremeceu. 
Quem poderia ser naquele horário? Estava escuro. Alguém 
parecia estar forçando a porta dos fundos. Quando viu era 
um homem alto, forte, com cabelos loiros.

Ele entrou com uma faca na mão. A moça, com medo, 
correu para o quarto com o celular na mão. O homem entrou 
bêbado. Entrando na casa o homem andou pela casa toda à 
procura da pessoa que estivesse lá dentro. Com raiva entrou 
derrubando tudo. A moça desesperada saiu do quarto gritando 
com medo dele matá-la com a faca. A moça saiu correndo as-
sustada para a delegacia de polícia, onde chegou e disse:

- Moço, moço! Me ajude!
- Calma! O que foi, senhorita? – Disse o delegado.
- Tem um homem bêbado na minha casa, com uma faca 

na mão. – Respondeu a moça.
O delegado dirigiu-se  ao local indicado pela vítima.
Ao chegar entrou na casa e achou o homem desmaiado na 

sala, com a garrafa de pinga ao lado.
Algemou o invasor e o levou para a prisão e a moça voltou 

no carro da delegacia para a casa da mãe até organizarem a 
casa.

Janaína Pascoal dos Santos

Vii - TExTos
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Quatro patas!

Dog foi meu primeiro cachorro, com pelo castanho, olhos 
verdes e patas brancas. Ganhei ele filhote, era o mais fofo da 
ninhada, também o mais bonito. Dog puxou ao pai, cachorro 
de porte médio. Ele começou a crescer, ficou mais bagunceiro 
e fujão.

Um certo dia, ao anoitecer, Dog estava solto no pátio, e 
os vizinhos da casa ao lado estavam bebendo enquanto um 
rottweiler permanecia solto. Naquele instante, ouvi um choro 
de cachorro. Meu pai saiu às pressas para socorrer o Dog. 
Chegando lá, Dog estava entre os dentes do cão. Passando tudo 
aquilo, Dog havia ficado com uma toca no pescoço, nisso, chega 
minha mãe com um pote de banha na mão, ela passou em volta 
do pescoço do coitado para não machucar mais.

Depois de um certo tempo Dog ficou velhinho. Já não 
pulava mais e corria pouco. Passando alguns dias ele veio a 
falecer, com oito anos de idade, onde enterramos ele no jardim 
atrás de casa. Até hoje ele está como um anjo de quatro patas.

Depois da morte do meu primeiro cachorro, eu ganhei 
uma cadelinha a qual dei o nome de Minnie. Ela tinha olhos 
pretos, pelos caramelados e peluda. Minnie era tão fofa quando 
pequena que dava vontade de morder. Até hoje lembro que, 
certo dia, de manhãzinha, avistei aquela coisa fofa. Uma 
bolinha desengonçada veio correndo feito uma louca para me 
lamber no rosto para me acordar, enquanto isso minha mãe 
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pegava uma roupa para mim no armário, e disse:...”ACORDA 
MENINAAA!!!”.

Só que ela cresceu e ficou enorme, já não ficava mais 
dentro de casa, porque soltava muito pelo. Até um dia chegou 
uma família de São Paulo, que tinha três gatos e a Minnie não 
gostava muito deles. 

Um dia ela foi atrás de um dos gatos, e o dono deles não 
gostou muito. Passou o tempo, até que minha mãe chegou em 
casa e chamou pela Minnie mas ela não atendia. Passou um dia 
e nada dela aparecer, nunca mais vi o meu segundo cachorro. 
E bem no dia que ela sumiu os vizinhos de São Paulo foram 
embora com a mudança e os gatos.

Depois da Minnie veio a Brietta. Labradora, com o pelo 
branco, focinho marrom e orelhas baixas. Eu ganhei a Brietta 
já meio grandinha, o único problema é que ela veio tão judiada 
e seca que nem comer queria. Com o tempo foi ficando gorda e 
bonita, filha de cães da Brigada Militar, Brietta sempre cuidou 
da nossa casa, sempre bagunceira..

Hoje vive na casa da minha mãe com uma coelha chamada 
Estrela e mais uns quatro cachorros.

Como eu fiquei sem um cachorro para me fazer companhia, 
ganhei a minha quarta cadela, a Pink. Uma pintcher preta com 
marrom, daquelas zero. Tão miudinha que às vezes nem vejo 
ela no chão. Ela é metida . Onde você vai, ela está junto. É uma 
ótima companheira.
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 o susto

Julieta acabara de chegar do mercado, carregada de pesa-
das sacolas. Quando colocou as chaves na fechadura, percebeu 
que a porta estava apenas encostada. Alguém havia entrado, 
aproveitando sua ausência.

Com certo temor empurrou-a. Logo viu o pano, onde se 
colocam os calçados, embolado em um canto. Tremeu.

Entrou devagar. Tudo estava escuro e silencioso.  Nada 
vendo de estranho, calculou que havia esquecido a porta 
destrancada e tratou de descarregar as compras na cozinha, 
pois já era hora da sua novela favorita.

Quando ia acender a luz da sala e ligar a tv, alguém o 
fez antes, assustando-a, mas logo verificou, surpresa, que 
eram seus parentes e amigos, os quais, cantando parabéns, a 
abraçavam felizes. 

Neste exato momento, bandidos adentraram a casa e 
anunciaram o assalto. O pai de Julieta pegou o celular a fim 
de ligar para a polícia e um dos bandidos, que tremia, acabou 
por atirar nele, derrubando-o.

A moça acordou com um grito e o coração aos pulos. Logo 
se acalmou e sorriu feliz, pois tudo não passara de um sonho, 
afinal, nem era seu aniversário ainda.

Anderson da Silva de Andrade
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Vingança

Larissa estava sozinha em casa. Não havia nada para fazer, 
pois já havia lavado a louça. De repente ouviu o latido dos 
cachorros. Ouviu passos do lado de fora. Não estava esperando 
ninguém. Estremeceu. Quem poderia ser naquele horário? 
Estava escuro. Alguém parecia estar forçando a porta dos 
fundos...

Uma hora antes...
Diná estava em casa preparando-se para ir dormir. Já havia 

colocado seus filhos de dois e cinco anos na cama, quando ouviu 
passos pela casa.  Imediatamente pensou ser o Lucas, de cinco 
anos, quem havia acordado e andava pela casa.

- Lucas, volta para a cama querido, já está tarde. O menino 
não respondeu. Foi verificar e acabou deparando-se com um 
homem que usava uma máscara sobre o rosto, o qual estava 
com o pequeno no colo. 

Diná investiu contra o homem, mas ele a atingiu com 
um objeto, derrubando-a. Desmaiada, foi carregada para o 
banheiro, onde ficou trancada. Quando acordou e conseguiu 
sair do banheiro, tentou contato com a Polícia, mas não 
conseguiu. Resolveu ir até a casa de uma vizinha a fim de 
pedir ajuda.

Larissa abriu a porta temerosa. Era Diná, sua vizinha, que 
estava com um corte na cabeça e parecia muito assustada.

-   O que houve? – perguntou Larissa.
-  Um homem invadiu minha casa e raptou meu filho menor 
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-  respondeu Diná.
-   Meu Deus, que tragédia! Precisamos avisar a Polícia.
Meia hora depois do contato com a Polícia, Diná e Larissa 

foram avisadas de que o bandido, de nome Cláudio, havia sido 
preso quando tentava embarcar em um ônibus, na beira da 
entrada que leva para Porto Alegre. Seu filho estava no Hospital 
da Cidade, onde recebia atendimento médico, pois o bandido 
que o havia raptado o fizera desmaiar com o uso de uma droga.

- Mas por que ele havia raptado o pequeno? – quis saber 
Larissa.

- Simples - explicou o Policial. Ele raptou o menino porque 
há alguns anos  a senhora Diná havia atropelado o filho dele, 
que acabou por morrer em decorrência disso. Diná foi proces-
sada e respondeu pelo seu ato, mas para Carlos, o sequestrador, 
isso não resolveu o caso. Enlouquecido, alimentou o desejo de 
vingança durante muito tempo.

- E agora, o que vai acontecer com ele? – quis saber Diná, 
que no fim estava com pena de Carlos.

- Vai responder processo pelo que fez, como ocorreu com 
a senhora. No entanto, ficamos sabendo através de familiares 
de que Carlos sofre de transtornos desde a morte do filho e 
provavelmente venha a ser internado para tratamento. Mas 
isso só a justiça pode decidir.
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A casa

Certa noite, quatro amigos resolveram ir ao teatro Múcio 
de Castro, pois lá haveria uma apresentação de street dance*. 
Haviam combinado de se encontrar com Bernardo. Na porta 
do teatro Bernardo os esperava ansioso.  

Quando a apresentação estava perto do fim, notaram que 
Bernardo não estava mais por ali. 

Um dos meninos, que havia ido ao banheiro, voltou com 
o celular do Bernardo, o qual disse tê-lo encontrado perto de 
um dos mictórios. No celular uma mensagem – SOCORRO.

Resolveram ir procurá-lo e então se lembraram de uma 
casa abandonada e resolveram ir até lá para investigar. 

Quando entraram na casa, que era muito escura e suja, 
viram um corpo de menino jogado em um canto. Todos ficaram 
muito assustados, pois pensavam ser o corpo de Bernardo. 
Então, ao correrem para a porta a fim de sair do local se depa-
raram com um homem estranho, barbudo, muito mal vestido, 
o qual usava uma touca sobre a cabeça e se fazia acompanhar 
de um cachorro que lhes pareceu feroz.

Ficaram mais assustados ainda e se espalharam pela casa. 
Joca correu para os fundos e pulou uma janela, então correu 
o mais que pode para sua casa, a fim de avisar seus pais de 
que seus amigos estavam em perigo. Nico desceu uma escada 
que dava para o porão, onde se aninhou atrás de uns armários 
velhos. O pequeno José, ou Zequinha, escondeu-se no banheiro 
e Tadeu foi para o andar superior.

Éverton Eduardo da Silva de Andrade
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Chegando em sua casa, Joca não encontrou nenhum dos 
familiares, então ligou para a Polícia. Quando foi atendido, 
depois de bastante tempo, ele explicou o que havia ocorrido.

Meia hora depois a Polícia chegou ao local e encontrou um 
homem sentado, acompanhado de um cão, comendo alguma 
coisa. Ao lado dele havia um manequim infantil, com pouca 
roupa. A polícia empreendeu buscas e encontrou todos os 
meninos.

Tudo não teria passado de um grande mal entendido se 
tivessem encontrado Bernardo, do qual até hoje não se sabe 
o paradeiro. 

*Dança de rua
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A festa

A moça estava sozinha em casa. Não tinha mais nada 
para fazer. Já havia lavado a louça. De repente, os cachor-
ros começaram a latir. Ouviu passos que vinham do lado 
de fora. Não estava esperando ninguém. Estremeceu. 
Quem poderia ser naquele horário? Estava escuro. Alguém 
parecia estar forçando a porta dos fundos...

Ela foi com medo até à janela para ver o que estava acon-
tecendo em seu pátio. Era seu marido. Tinha chegado tarde. 
Estava tentando abrir a porta mas ela estava emperrada. Teve 
que entrar pela frente. Pegou a chave e um agasalho que 
esquecera e saiu novamente.

- Não vá! – pediu a esposa – É muito perigoso.
- Me solta, mulher! – respondeu o marido muito brabo.
Chegando na festa, começou a se divertir. Ficou lá umas 

horas até que na saída, levou um tiro. Sua companheira foi 
avisada imediatamente. Ela chorou muito. Seus filhos estavam 
viajando. Quando souberam a notícia, ficaram muito tristes. 
Depois de um tempo, eles já tinham se acostumado com a morte 
do pai que tinha morrido ainda jovem e se chamava Paulo. Mas 
a vó não se acostumava com a ideia de perder o seu filho. Não 
saía de casa, comia pouco e ficava chorando o tempo todo. 
Não demorou muito para que os jovens perdessem também 
a vó inconformada. Teresa sofrera um ataque do coração. Ela 
morreu com 70 anos. O neto mais velho se chamava Andrew e 
tinha uma filha chamada Maria Lúcia.  O mais novo tinha dois 
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meninos: Carlos Eduardo e Roger. Os dois tinham mulheres e 
filhos bonitos.

Apesar da lembrança constante do pai que tinha sido 
assassinado, os filhos se ajeitaram na vida e viveram felizes.
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Convertendo-se

Fazia uma noite fria e ventosa em uma cidadezinha 
chamada Rio Branco. Nesta cidade havia um padre de nome 
Pedro, que era pessoa como todas as outras, porém guardava 
um segredo.

Nesta noite seu irmão foi à igreja, de nome Santa Carestia, 
onde Pedro era o pároco. 

- O que vens fazer aqui a estas horas da noite, irmão? - 
inquiriu-o Pedro.

- Preciso de sua ajuda – respondeu  José – Minha mulher 
está em casa quase dando à luz e nós não temos recursos.

- Calma. Vou chamar uma parteira e já iremos para lá.
O parto seguiu tranquilo, mas Pedro não se sentia feliz. 

Lembrava do passado e do segredo que guardava consigo.  José, 
então, foi ao socorro do irmão.

- O que tens irmão? 
- Não consigo esquecê-los. – respondeu Pedro em meio às 

lágrimas que teimavam em cair – Eles eram tudo e quando os 
perdi, só me restou a Igreja.

- Maria e Gabriel... Mortes prematuras! Mas a culpa do 
acidente não foi sua. Você deve deixar o passado enterrado 
com eles.

- Eu não me sinto feliz. Preciso refazer minha vida. A Igreja 
nunca foi o remédio que eu buscava. Agora estou pensando em 
largar a batina. Casar-me novamente.

Émerson Da Silva Andrade
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- Se este é teu desejo irmão... Você precisa viver a vida 
conforme teu coração manda.

Os anos se passaram. Pedro já não era mais o padre soli-
tário e triste da pequena cidade de Rio Branco. Agora era um 
comerciante feliz e orgulhoso, casado com Alice. O segredo 
que guardara por todos os anos de batina ficara somente na 
lembrança dele e do irmão, já que naquela cidade ninguém 
sabia sua verdadeira história.  
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O golpe da senhora sangrando

A moça estava sozinha em casa. Não tinha mais nada 
para fazer. Já havia lavado a louça. De repente, os cachorros 
começaram a latir. Ouviu passos que vinham do lado de fora. 
Não estava esperando ninguém. Estremeceu. Quem poderia ser 
naquele horário? Estava escuro. Alguém parecia estar forçando 
a porta dos fundos...

Seu coração batia forte. Levantou-se do sofá e ficou ali 
em pé, sem saber o que fazer. Seria mesmo um bandido? Ou 
poderia ser simplesmente um parente com algum assunto 
importante? Olhou para a porta dos fundos que tremia mesmo 
com as pesadas trancas de ferro. De repente, ficou imóvel 
pensando que se fosse alguém da família a teria chamado pelo 
nome. Engoliu em seco, mais assustada do que antes. Decidiu 
virar-se e ir até à porta da frente para ver pelo “olho mágico” 
que havia nela.  Uma mulher atarracada e feia estava parada ali, 
prestes a bater à porta. Seus grandes olhos negros contornados 
por pesadas rugas moveram-se para cima. A moça pulou de 
susto e se afastou.

Após três batidas, ouviu um pedido de socorro.
- Por favor, me ajude! Eles vão me pegar. Eu estou ferida 

– implorou chorando.
A moça aproximou-se da porta e, então, pelo “olho mágico” 

pode observar que a desconhecida tinha sangue escorrendo 
logo acima do olho direito.

Leonardo Brito
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- Por favor, me ajude! Eles estão vindo. Querem me matar 
– ela gritava.

A moça girou a chave na fechadura e abriu a porta. A 
estranha entrou rapidamente sem pedir licença.

- De quem você está fugindo?
- De dois homens altos e fortes usando máscaras e segu-

rando enormes facões reluzentes. Eu andava há duas quadras 
daqui e eles me atacaram com uma pedra na cabeça. Corri 
muito até que avistei a sua casa para me abrigar. Entrei cor-
rendo pelo seu pátio. Desculpe-me. Devo ter te assustado.

- Vou chamar a polícia – disse a jovem
- Não, acho melhor nem tentar. Houve um atentado ter-

rorista do outro lado da cidade – explicou a mulher bastante 
nervosa – Dificilmente haveria alguém disponível para vir até 
aqui. Temos poucos policiais.

- E agora? Você me deixou com medo.
- Não se preocupe. Estamos seguras aqui. E os bandidos 

já devem ter desistido – falou a mulher tentando acalmá-la. 
Aproximou-se da jovenzinha, abraçando-a.

De repente, sua visão ficou turva e ela acabou desmaiando. 
Quando recobrou os sentidos, percebeu que estava amarrada 
a uma cadeira de sua sala e sendo observada por dois grandes 
homens. A mulher que batera à porta de sua casa estava re-
mexendo em suas prateleiras à procura de algo para roubar. 
Na mesma hora, percebera ter sido vítima de um golpe. Aquela 
desconhecida havia fingido o tempo todo. Queria apenas uma 
desculpa para entrar. Levaram algumas coisas e foram embora. 
Felizmente não a feriram e ela foi socorrida por seu irmão que 
chegava de uma festa.
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A batalha

Caio seguia tranquilamente pelo campo quando, de 
repente, a terra estremeceu e um buraco enorme se abriu 
a sua frente. Uma luz muito forte brilhou ao seu redor. 
Sentiu-se um pouco tonto pelo trepidar de um motor 
próximo. Ao olhar para cima, percebeu que havia uma 
pizza gigante tentando descer sobre sua cabeça. Tentou 
correr mas suas pernas não queriam obedecer. Estava 
paralisado e assim continuou até que a massa redonda de 
cor cinzenta descesse ao chão. Não queria acreditar mas 
parecia estar diante de um disco voador cheio de luzes 
coloridas que piscavam sem parar. Uma pequena escada 
abriu e por ela passaram três criaturas vestindo macacões 
emborrachados de cor branca. Eram muito magros e de 
estatura pequena. Embrenharam-se no mato deixando o 
acesso à nave espacial aberto.

Caio sentiu uma vontade imensa de entrar naquela 
bolacha de metal para bisbilhotar. Percebeu que não estava 
mais paralisado e correu até lá. A escada estava no mesmo 
lugar, pronta para ser usada. Tocou-a com os dedos. Era bem 
fria. E foi, então, que subiu. Lá dentro o ar era mais frio. Sentiu 
seu corpo estremecer. Sentiu-se amedrontado.

De repente, a porta atrás dele se fechou, deixando-o no 
breu. Várias luzes acenderam-se à direita e à esquerda, fazendo 
com que ele se deparasse com uma sala ampla e com paredes de 
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metal.  Seus olhos pararam no fim da sala, onde uma criatura 
estranha e pequena o olhava nos olhos.  Parecia uma criança. 
Só que com olhos enormes e orelhas pontudas.

- Quem é você? – berrou ela – Onde estão os meus servos?
Caio não sabia o que dizer.  Começou a se aproximar dela 

lentamente.
- Não ouse se aproximar! – ordenou ela apontando para 

os pés de Caio – Ou eu vou te chamuscar!
- Quem é você? – perguntou  ele, ainda se aproximando.
- Eu sou Nifra I, princesa do reino de Steflur e ordeno que 

se explique. Vamos, por que está aqui?
- Eu só queria saber o que uma princesa tão bela está 

fazendo aqui sozinha... – mentiu ele.
Vendo que ele estava próximo demais, ela apontou o dedo 

para a cabeça de Caio e disse algumas coisas em outra língua. 
Depois seu dedo ficou muito vermelho e disparou fogo contra 
Caio que desviou no último instante.

- Ah, - gritou ela – e mandou-lhe fogo novamente mas 
Caio se desviou.

- Por que eu não acerto? 
Ela se abaixou e patas gigantescas saíram de suas costas.  

Eram quatro amarelas e peludas que a levantaram do chão. 
- Você vai pagar por ter me enfrentado, plebeu! Vamos 

lutar até à morte.
- Quantos anos você tem? – perguntou Caio – Não acha 

que tem que 
brincar com bonecas ao invés de querer sair matando 

desconhecidos por aí?
- Eu fui treinada para a guerra! Nasci em cima de um escudo 

de guerra. E agora você deverá me enfrentar. Navegador!
Uma voz robótica invadiu a sala.
- Estou a sua disposição, princesa!
- Hum, dê-me a minha espada e o meu escudo e para ele 

também! – ordenou a princesa Nifra I.
Uma espada surgiu de um buraco na parede perto dela 

e um escudo logo abaixo. Caio olhou para o lado e pegou sua 
espada e seu escudo que também pendiam de um vão entre 
uma placa de metal e outra.

- Que a batalha comece! – disse a princesa
- Que a batalha comece! – repetiu Caio
Caio e a princesa correram até ao meio, onde se chocaram 
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e caíram para trás. 
- O que aconteceu? – perguntou a princesa perplexa. Então, 

levantou-se e saiu correndo aos prantos.
- Que menina maluca! – disse Caio.
Então, a porta atrás dele se abriu e os três alienígenas 

entraram. 
Caio lhes contou tudo o que acontecera. Quando terminou, 

o mais velho deles disse:
- Graças aos deuses! – ela não chorava há dias e se ela não 

chorasse, não haveria chuva. Sabe, ela foi amaldiçoada quando 
nasceu.

Eles lhe deram uma maleta cinza e ele foi para casa. 
Abrindo-a, descobriu que havia uma mini-espada preta.

Acordou assustado e olhou para a frente, onde a princesa 
estava preparada para lutar. Ela disse em voz alta:

- Acho que ainda não resolvemos os nossos “probleminhas”.



130



131

A rainha misteriosa

Tudo que eu pedi foi um abraço. Só um abraço... E agora 
estou amarrado nos braços e nos pés em uma caverna escura 
e fedorenta. Tudo porque passei a infância e a adolescência in-
teiras sem ver minha mãe, que descobri, há pouco, ser a rainha 
do maior de todos os 9 reinos. E quando, depois de descobrir 
sobre minha antecedência, tentei chegar perto dela, durante 
uma audiência, mas fui barrada e arrastada até as masmorras 
do Castelo Real onde espera sua condenação.

Pego uma pedrinha do chão e jogo para o outro lado da 
sala. Ela faz um barulho ao quicar no chão de terra batida.

- Como posso eu ser filha da rainha? -, penso -. Será que 
ela se tornou rainha depois que eu nasci... não. Isso não seria 
possível. Os tronos são hereditários, ou seja, ela já fazia parte 
da família real. Mas... por que me tratou dessa maneira? Como 
uma mãe, ela devia conhecer sua filha... ou não?

De repente, a porta da masmorra se abre e um guarda 
revestido de cota de malha e armadura branca. Seu rosto magro 
e anguloso desgostou-me.

- A rainha Majú quer vê-la. – Ele cospe as palavras como 
se quisesse estar em outro lugar.

- Venha comigo, criança!
- O décimo oitavo dia do meu nome se aproxima. Não sou 

mais...
- Cale boca e vamos! – Ele se aproxima dela, sentada no 

chão, e pega no seu braço, puxando.

Leonardo Brito
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- Eu tenho pernas! – Ela puxa o braço – E sei caminhar!
Ele a leva por um corredor e, depois, por uma grande 

escada de pedra.
O que a rainha tinha para falar com ela?
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A moça

A moça acabara de chegar do mercado carregada de 
sacolas. Quando colocou a chave na fechadura percebeu 
que a porta estava encostada. Alguém havia entrado em 
sua casa na sua ausência. Com um certo temor, empurrou-a 
e logo viu...

Um furacão parecia ter passado pela sala de estar e um 
cheiro podre emanava no ar. A louça valiosa que estava ex-
pos ta na velha cristaleira estava espalhada pelo cômodo, toda 
estraçalhada, e pedaços dos aparelhos de entretenimento 
viam-se da porta até a curva do corredor, fazendo com que 
não houvesse lugar seguro para pisar.

Ela cuidou onde pisava e foi até a cozinha, dobrando o 
corredor. Lá o desastre era ainda pior.

As portas dos armários estavam quebradas e atiradas ao 
chão, onde cacos de vidro de todos os tipos eram distribuídos 
entre pilhas de entulhos, como facas e garfos retorcidos, potes 
cheios de balas e diferentes tipos de chás, e uma estranha 
mistura estava espalhada por todo o cômodo. Era  farinha com 
Ketchup, ao que parecia, ou algo parecido.

A moça, que se chamava Catlyn, olhou horrorizada para 
todos os cantos, tentando achar um erro que revelasse que 
aquilo era apenas um sonho qualquer. Mas não achou. Essa 
casa que ela olhava era idêntica a sua.

Ela se apressou e foi até o armário mais a oeste e tateou 
antes estivera uma gaveta. Achou uma saliência e a agarrou 
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puxando com força a gaveta, que caiu diante de seus pés.
Catlyn enfiou a mão lá dentro e seus dedos sentiram o 

metal frio. Puxou a arma e  desativou a trava de segurança. 
Andou a passos curtos e silenciosos em direção ao quarto. Subiu 
a escada ainda mais lentamente, pois rangia em alguns degraus.

Acabou a escada e dobrou o corredor. Viu as paredes que 
antes eram brancas e agora estavam riscadas com giz e teve 
um sobressalto. Uma seta estava riscada na parede apontando 
o  quarto para onde ela se dirigia. Uma mão pesada a empurrou 
e ela bateu com a cabeça no chão. Uma poça de sangue se 
espalhou ao redor dela e um homem passou por ela. Ouviu um 
tiro e não viu mais a luz do dia.
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VIII - Poemas
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Manueli de Souza Scherer

Viii - PoEmAs

Vento

Vento vai,
Vento vem
A chuva cai
Mas não nos detém

Tentar

Podemos ter perdido a batalha
E não uma guerra
Basta tentarmos
Que logo isso acaba !!
 
 Cair

Mesmo caindo 
Sempre tem o alevantar 
Mesmo com medo 
Vem o despertar
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Manueli de Souza Scherer

Viii - PoEmAs

Amor

Com todo o amor que senti
Com laços eternos
Descobri que nem todos nesse mudo sorriem
E com um abraço fraterno 

Me deparei simplesmente
Com seus  olhos de anjo
Com esse amor pendente
E como sempre amor esbanjo.

Nem sei como aconteceu
Pelo amor me entreguei
Sei que ele se ofereceu
E eu não recusei.

Nem sei como aconteceu
Pelo amor me entreguei
Sei que ele se ofereceu
E eu não recusei.
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Manueli de Souza Scherer

Viii - PoEmAs

Criança

Éramos tão pequenos.
Ainda me lembro.
Brincávamos na árvore
E olhávamos o pôr do sol.
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Manueli de Souza Scherer

Viii - PoEmAs

Eu amo você

Nunca vou te deixar
Pois eu sei que pode
Também me amar

Às  vezes penso
Como posso te agradar
Mas eu mesma me convenço
Que você é o meu par

Perdida no tempo
Mas encontrada na vida
Com seus passos lentos
Não terá recaída

Na escrivaninha
O lápis e o caderno
Em cada linha 
Traço o momento vivido

Cada momento
Penso em você
Assim criei um amor verdadeiro
Por você
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Com um amor
Verdadeiro
Sentir o seu calor
Fiel e escudeiro

Penso em você
Toda noite
Em que te vejo 
E te desejo
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

o garoto

Conheci um garoto
Por ele me apaixonei
Meu coração exposto
E a cada minuto me entreguei.

Revelei até demais
O que será que me atrai?
Será que são os olhos
Ou apenas seu modo
De me querer
De mais?

Conheci um moreno
Pelo moreno me apaixonei
Ele se chama Juliano
E  com ele me casei

Tive um sonho
Esse sonho parecia real
Sonhei com Deus
E também sonhei com a vida.



143

A vida me ensinou a olhar para a frente
E nunca olhar para traz
E com a vida aprendi a viver
E a família eu amo mais que tudo.
                            
Eu adoro a paz
A paz não mata
A paz não é veneno
A paz é um remédio.
                        
Eu imaginei um homem
E também imaginei uma mulher
Se eu juntar a mulher com o homem
Fica como?
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

Amor

Um amor desaparecido
Em uma casa trancada
A vida fluindo
No seu ritmo

A música no coração 
E a paz nos olhos
Com a vida no coração
E os sentimentos profundos.
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

rotina

Cansei da rotina
Só quero viver
Diferente de tudo
Escolhi você
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

Ela

Você brilha tanto que 
até a Lua tem ciúmes.
Você iluminou minha vida 
como jamais o Sol poderia.

Você é a rosa mais bonita 
de toda a roseira. 
Você faz que a primavera 
fique ainda mais bela.
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

Eu amo você

O corpo manda
À flor da pele a paixão é sentimento
Sentir frio na barriga a cada momento
Achar que é o fim do mundo a cada momento
O amor da sua vida às vezes é a origem do seu inferno.
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Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

A flor

Procurei uma rosa
Achei um buquê
Procurei um amigo
Encontrei você.

La em cima daquela
 Montanha há dois lindos beija-flores.
Escrito em suas asas:
“Te amo meu amor”.
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Aline Souza Barbosa

Viii - PoEmAs

O amor

Na vida o amor é a
base de tudo: dos amigos,
da família e principalmente 
o amor em Deus.
Com o amor tudo prevalece e fortalece
Nossa vida e nossos dias.
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Maglione Tereza Lucas dos Santos

Viii - PoEmAs

A poesia

A morte
A morte é aquela que chega de repente
Aquela que nos surpreende
Que chega sem dizer ao menos um oi
A morte é uma coisa repentina e que nem nos avisa quando 
vai chegar
A morte é cheia de incertezas
Do nada não podemos ver as pessoas que gostamos
Fechamos os olhos para que nunca mais possamos abrir
Parece ser tudo preto
É triste morremos
Por que depois dela não podemos sentir alegria, emoção amor
Nada se pode ver, ter sentir 
Não a aceito.
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Ana Carolina Hofmeister

Viii - PoEmAs

Eu te amo

Eu te amo
E será sempre
Assim
Eu te amo até o fim.
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Ana Carolina Hofmeister

Viii - PoEmAs

Você

Sua boca
Feito mel
Seus olhos
Cor do céu
E um sorriso
Que sempre
Me fez sorrir
Quero você.
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Ana Carolina Hofmeister

Viii - PoEmAs

Dois amores

Tenho dois amores
Os dois incompreendidos
Amo dois amores
Mas por que eles em não me corresponder

Como sempre digo:
Amar não é difícil,
O difícil é viver
Amo voces?
Ou amo você?
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Aline Souza Barbosa, Janaína dos Santos

Viii - PoEmAs

Poesia

Por um maluco me apaixonei
de toda a roseira. 
Você faz que a primavera 
fique ainda mais bela.
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Bruna Jossiéli  da Silva

Viii - PoEmAs

Aquele cara

Não sei, se sei
Se pensei bem
Fui atrás
Me ferrei.
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Kamilly A. Teixeira de Oliveira

Viii - PoEmAs

Meu amor

Olha eu aqui de novo
Que ironia eu aqui no meio deste povo
Te avistei naquela multidão
Achei você meio diferente
Com essa cara de bobão
Ou até mesmo triste
Fui te procurar e não te achei
Fiquei meio triste
E comecei a chorar.
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Fabíola Lopes Groff

Viii - PoEmAs

Felicidade

Queria mudar o tempo
Para dar vida a meu mundo
Queria mudar a terra
Para abrigar ainda alguém que espera
Como o tempo que o céu tiver
Isso que pensa e sabe viver
Isso é saber cantar
E assim, pra frente, se pode andar
Mas a música
A minha canta a felicidade
E me lança para a Eternidade.
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Gabriela Aparecida Antunes

Viii - PoEmAs

Paixão

Pelos caminhos que andei
Você é a pessoa
Que jamais esquecerei

Eu sempre irei te amar
Por mais difícil que seja
Este nosso amor

Quero uma paixão
Que não tenha discussões nem ódio.
Sempre paz e sinceridade
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