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"Eu sou a vaca

que chega no

matadouro e

então

compreende

todo o absurdo

dos pastos."
Samuel Beckett



DIÁRIO
Alexandre Bareicha

05 de Abril

Não sei exatamente como criar um diário. Pode ser de alguma ajuda ou talvez útil
para mim (Inclusive me sinto um grande idiota). Contudo, senti vontade de escrever
após minha noite de sono passada. Eu tive um pesadelo bizarro (não tenho certeza
se posso chamar aquilo de pesadelo), que me fez questionar até mesmo minha
sanidade.
No sonho, eu estava caminhando junto de minha vizinha Sarah por nosso bairro. Era
noite de Halloween. Sarah estava enrolada num saco de lixo, seu cabelo estava
indecifrável, parecia que alguém havia passado um cortador de grama na cabeça
dela e seu rosto estava terrivelmente abatido. Eu lembro de perguntar várias vezes
pra ela se estava bem, mas de minha voz não sair em nenhuma das vezes...
Continuamos andando pelo bairro sem destino. (eu tinha a impressão de que dávamos
voltas, pois as casas eram todas iguais). Até pararmos na calçada em frente a uma
dessas casas, onde havia uma pessoa numa fantasia de coelho cuja pelagem, gasta e
suja de sangue, estava grampeada nele (aqui foi quando eu senti um mal estar
terrível). Em suas mãos ele tinha uma cesta cheia de ovos de chocolate e atrás da
máscara e daqueles pequenos olhos pretos, eu ouvia uma respiração grave e
ansiosa. O coelho pegou um dos ovos e entregou para Sarah que sem cerimônias
abocanhou o ovo. Seu rosto se contraiu no que seria primeiro um sorriso, para
virar uma careta de dor seguido de um longo gemido. Ela abriu a boca em minha
direção de onde escorria uma gosma nojenta de saliva, chocolate e sangue. Seus
lábios, gengiva e língua estavam cortados. O ovo de chocolate estava cheio de
lâminas de barbear e cacos de vidro estourando toda boca de Sarah, que no
momento já chorava e gritava. O coelho começou a rir de forma desvairada de sua
"travessura". Sua máscara se retorcia, os sons da risada e dos ganidos de dor se
misturavam formando uma sinfonia insuportável de sons doentios que ficavam mais
e mais altos conforme os segundos iam passando. O mal estar aqui já havia se
tornado absoluto choque. Toda aquela imagem no sonho se comprimia. Uma realidade
fodida que era repetida milhões de vezes, pressionada contra minha mente que
exalava desespero e medo. Até que o homem fantasiado de coelho abriu sua boca
faminta e nos devorou a mordidas violentas (de alguma forma a risada continuava
vindo do fundo de sua boca). A última coisa que lembro de ter visto foi dele
rasgando meu peito. Éramos doces e travessuras para ele.



Eu acordei tonto e confuso. Meu corpo todo doía. Parecia que eu tinha sido
realmente devorado e depois vomitado para fora. Metade do corpo dissolvida pelo
ácido estomacal, do enorme coelho. Mesmo depois de ter acordado, enfrentei
horas e horas de dor e ansiedade incontroláveis (seria assim que se sente um
louco?).
Hoje, antes de escrever este primeiro dia de meu diário, contei meu sonho a Sarah.
Mesmo descrevendo todos os detalhes, ela deu muita risada... Aposto que o coelho
riu também.

08 de Abril

Eu não tenho dormido há dias. Tem algo em meu quarto. Toda noite quando apago as
luzes e me deito, eu consigo ver a forma escura pelo canto do olho, me
observando. Consigo ouvir seu respirar ansioso e sentir o cheiro de sua boca
fedorenta. Sinto que está com fome, que sua barriga ronca e que quer carne,
minha carne; ele saliva por ela e imagina seus dentes a cortando e a mastigando, o
sangue quente escorrendo pelos cantos da boca, o som dos ossos quebrando.
Posso sentir até mesmoque está excitado ao imaginar isso. Se masturbando pela
minha carne, ejaculando em meu cadáver...que loucura. Quantos truques a escuridão
não prega em nossas mentes, nos fazendo acreditar que há algo irreal em nosso
quarto, esperando a oportunidade de nos atacar e nos devorar. Pensei muito
nisso...nos truques da mente. Mesmo assim não levanto da cama, não consigo dormir
e não paro de imaginar, aquele coelho do meu sonho....poderia ser ele ali. 

09 de Abril

Temo que as últimas situações ocorridas recentemente, tenham libertado uma
incontrolável paranoia em todo meu ser. Diante de toda caçarola de merda, que
está sendo-me servida nos últimos dias, a paranoia era somente mais um detalhe.
Entretanto ela é uma criatura sórdida que sem você perceber, cresce e engorda,
até você estar numa coleira sendo seu putinho particular. Todos os seus
pensamentos baseados no medo tremendo de acontecer algo. O mundo é seu inimigo
e todas as pessoas tem algumas facas atrás da costas pra lhe estripar. Máscaras
atrás de máscaras. Todos estão prontos pra te foder! Me pego sendo
acorrentado em devaneios doentios, causados pelas pequenas paranoias que
mordiscam meu calcanhar. Coelhinhos com bocas e dentes enormes; estou
engasgando com essa sensação louca de insegurança, respirando cigarros que já
não levam mais minha ansiedade embora. Sinto que tem algo acontecendo mas não
sei o que é. Tenho uma .38 debaixo do meu travesseiro… Eu ainda não consigo
dormir...

11 de Abril

Tudo à minha volta parece falso, desconexo e estranho aos meus olhos. Talvez seja
por que eu não confie mais neles. O que vi ontem pela janela do meu quarto não
................
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pode ser real. É insano que uma merda daquelas seja real. Os sons, as imagens e os
cheiros eram extremamente consistentes, mas eu me recuso a acreditar que seja
real.
Eu estaria enlouquecendo?! De qualquer forma, um louco poderia falar que está
louco? Poderia saber que está insano ou que está pairando sobre a realidade? Eu
tento respirar e pensar com clareza, mas as imagens doentias se repetem no
consciente, parece que estou tentando digerir pregos.
Depois de noites acordado, consegui finalmente me embalar no sono, tudo tranquilo
até eu acordar com ruídos no vizinho. Me levantei despretensiosamente e assim fui
sonolento em direção a minha janela. Não tive tempo de pensar duas vezes. Parecia
que as poucas horas de sono haviam tirado todo meu medo e preocupação.
Ao chegar na janela e ver a origem do som, todas as sensações horríveis vieram ao
meu peito de uma vez só.
Eu desejei nunca ter levantado ou sequer acordado. O que meus olhos viam era
nojento, grotesco e acima de tudo doentio. O vômito subiu e ficou preso na minha
garganta, meu corpo tremia mas não saia do lugar. Na varanda da casa de Sarah
haviam dois cadáveres, o de um homem e o de uma mulher, eles estavam nus e
estavam fodendo.

Os dois corpos parcialmente comidos pelo tempo em pé, o homem por trás
penetrando e agarrando um dos seios meio esverdeados da mulher. Todo o
movimento fazendo com que a carne podre de seus corpos caísse junto de um
líquido pegajoso. O cheiro nauseante de seu ato pornográfico infectava o ar. O
homem segurava os poucos cabelos da mulher e lambia seu rosto que tinha os
dentes expostos e era parcialmente desfigurado, como se fosse feito de açúcar,
sua língua pendia por ele não ter mais o maxilar, fazendo com que ela parecesse
uma lesma gosmenta. Eu sentia que eles sabiam que eu estava lá os observando e se
excitavam com isso. Se deleitavam nisso. E eu tive a certeza quando eles viraram
seus rostos nojentos para mim. Dava pra ver a perversão em seus olhos
carcomidos. O som dos vermes gordos sendo esmagados enquanto eles fodiam
tocava alto na minha cabeça. Num dado momento, meu corpo anestesiado e em
choque voltou para a cama, se deitou. Fui dormir ouvindo os sons de dois cadáveres
fodendo.

18 de Abril

Estive fora de meu corpo nesses últimos sete dias, longe de toda a sensação de
loucura que ele produz. Vendo ele andando por aqui e por ali, como numa
despersonalização fodida. Uma viagem astral de araque. Um descanso pós-
traumático.
Fui observando as péssimas noites de sono, a desnutrição e ansiedade agindo;
corroendo cada célula do meu corpo. As moscas doidas voando em volta e roçando
suas patinhas, pensando em meu corpo podre.
Em todo esse tempo de "elevação espiritual", fiquei sem sentir porra nenhuma. Livre,
leve e solto. E era ótimo estar anestesiado e longe de todas as desgraças
................................



produzidas pelo meu ser... foi rápido e de repente que voltei...
Ao voltar pro meu corpo, eu imediatamente vomitei os pregos mal digeridos do meu
estômago. Eles subiram rasgando do esôfago à boca. Fiquei encarando aquela
pintura abstrata de vômito e sangue que cobria o chão do banheiro, eu quase
conseguia ver ali os cadáveres daquela noite. Em pouco tempo os coelhinhos
estavam em volta, abrindo suas barrigas para comer a mistura nojenta, como se se
alimentassem de meu sofrimento. Queria esmagar todos aqueles malditos coelhos,
mas eles estavam somente na minha cabeça. Truques e mais truques da mente.
Mesmo assim me pareciam extremamente reais, eu podia até mesmo sentir o cheiro
rançoso dos seus dentes. A raiva bombou em minhas veias, me fazendo levantar e
chutar um dos pequenos monstrinhos, que batiam violentamente na parede. Me senti
incrivelmente bem. Fui chutando todos, esmagando um por um, até que estivessem
mortos, afogados em seu próprio sangue. Reais ou não eu queria que fossem todos
para o inferno!
Fiquei completamente aliviado em ver que o banheiro havia se transformado em um
cemitério. Entretanto não me atentei ao fato de que tinha sido fácil demais, que
tudo estava quieto demais... Minha cabeça começara a doer, algo queria sair. Me
virei para o espelho e vi que minha cara estava se contorcendo caoticamente,
sentia todos os ossos estalarem. Meu rosto tremia e começava a se abrir aos
poucos; da abertura que se fez, como uma espinha sendo espremida, saia um coelho
com o estômago e dentes, prontos para se alimentar de meu sofrimento. Meu
reflexo mostrava o próprio rosto bestial da loucura, e eu literalmente exalava ela.
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wake up
Ana Alice Rocha



Terror
Andrea Dorea

Terror
substantivo masculino,
qualidade do que é terrível,
do que causa pavor,
medo extremo.
Saudades do terror da ficção, dos filmes, dos romances.
Saudades do terror da imaginação, da noite escura, das estórias contadas em
volta da fogueira.
Hoje, o terror é real. Tem nome, cpf e endereço.
O vírus que aterroriza não é mais temível do que os desmandos do desgoverno,
do que a falta de vacina, 
segurança,
perspectiva, 
esperança.
200 milhões sob o terror contínuo
da panela vazia,
da barriga vazia,
da carteira vazia,
da família vazia,
da casa vazia.
O terror de não ver o amanhã,
de não ter amanhã.
O terror na espera do leito que não existe.
O terror de um povo que vive o inferno em um país que se tornou o próprio
inferno.
O terror de ver o mau-caratismo, o nefasto, o escroque ditando o jogo,
enquanto a resistência insiste exausta em resistir.
Não acreditem em heróis, meus amigos.
Não acreditem em heróis, minhas amigas.
Desconfie do infame, do ignorante, do arrogante, do indigesto e principalmente do
silencioso.
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O silêncio também é uma forma de terror.
Não permita a mentira, o ataque, a repressão, a miséria, o genocídio.
Resista, mesmo quando os outros desistirem.
Resista, pois você pode ser luz na treva. Mesmo que seja somente uma pequena
fagulha.
Eles passarão e nós resistiremos, lutaremos, venceremos.
O terror maior é não lutar.



Esfacelado
Beny Barbosa

14



transbordo
de ódio

Beny Barbosa



Creep
Bianca Marinho
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Algo Incomoda
Desde Sempre

 Carolina de Mendonça

Olá. 2 de abril de 1991. Terça-feira. 3 da manhã. Ontem foi Dia da Mentira, gravador.
Eu menti pro Alberto que inventei toda essa história e que ele não está em perigo.
Ele tá.
Eu não aguento mais.
Quando saio, gravador... Ah, gravador, você é o único em quem posso confiar. Ele tá
aqui. Ele tá na minha porta. Eu sei que tá. Puta que pariu, eu não tenho paz!
Ontem eu fui correr. Ele estava atrás de mim. Andando. Eu corria, mas sentia
sempre ele próximo. Quando cheguei a 3 km passei mal. Muito mal. É como se ele
sugasse minhas energias. Talvez sugue. Em outubro eu estava correndo 5 km.
Fiz besteira. Eu sempre faço besteira. Achei que o Beto tinha desistido de mim.
Talvez, naquele 29 de dezembro, ele tenha tentado desistir de mim mas só conseguiu
mês passado.
Ele não estaria em risco se tivesse desistido de uma vez só. Mas agora ele também
é seguido. Eu sei que é. O Beto ainda não tá vendo, mas esse fantasma de merda tá
seguindo ele. Tá tirando a vida dele, como tá tirando a minha.
“Leo, você tá paranoico. Eu tô bem. Você tá fumando demais. Já passou da idade de
você parar com a maconha.”
Não é paranoia. Eu sei que tá.
É o dia inteiro. Inteiro. Vejo o reflexo dele no espelho do banheiro. Quando vou
dormir ele se aproxima de mim tanto que espirro. Ele não se afasta, se aproxima
tanto que até acho que vai me dar um beijo. Eu respiro fundo e ele continua lá.
Sinto vontade de gritar. Perguntar o que ele quer. Acho que ele quer me matar. Eu
tenho medo. Eu tenho muito medo.
Mas eu não grito. Nem choro. Meu pai disse que não era para eu chorar nem ter
medo de nada. Ele não queria ter filho afetado. Eu sou afetado. Meu pai sabe, mas
não comentamos sobre.
Minha mãe sabe que não vou viver muito, mas também não comentamos sobre. Eu
tenho medo de ir na casa dos meus pais. Não quero que eles vejam esse fantasma
me sugando. Será que eles conseguem ver? Não sei... Nem o Beto que também é
assombrado consegue. Mas minha mãe repararia que emagreci. Perdi 7 kg em um
mês. Ela saberia que tem algo errado. Mas talvez eu não conseguisse explicar o que.
Gravador, você é meu único amigo. Te confesso que ele está agora na minha
frente. Ele se parece com o homem que transei na virada do ano. Não lembro o
nome. Não sei se eu queria transar. Eu sei que dei. Foi violento. Mas era um cara
..........



bonito. Escroto, disse que não se curvaria para um viadinho, mas me comeu bem.
Melhor que o Beto. Não gostei, mas gozei.
Talvez não tenha gostado do depois. Ele me segue desde aquela maldita noite. E agora
também segue o Beto.
Eu só... Preciso dormir. Tô exausto. Passei uma hora e meia no telefone com o
Beto. Tá preocupado comigo, me chamou para ir ao cinema. Não quero aparecer
assim pra ninguém. Não quero ver o Beto depois do que fiz a ele.
Quando desligamos comecei a bordar. Passei tanto tempo bordando. Depois pintei.
Pintei. Pintei. E quase desmaiei. Acho que era o cheiro da tinta. Deitei no chão e
conseguia ouvir ele sussurrando “José... José...” não suporto mais.
Ele. Esse fantasma. Não sei exatamente o que ele é. Ele suga a minha vida. Só dele
olhar para mim sinto meu sangue ferver. Eu perco as forças. Todas as forças. Ai,
gravador... Eu não aguento mais.
Às vezes penso em suicídio, mas não quero deixá-lo ganhar. De qualquer jeito ele vai
ganhar. Pela minha exaustão. Hoje não. Conversar com você ajudou a diminuir os
sussurros. Ao menos não escuto mais.
Gravador, você é tudo que tenho. Meu melhor e único amigo. Talvez eu devesse
fazer terapia, mas acho que não vai dar tempo. Acho que vou dormir. Aqui mesmo.
Com ele me encarando. Ele sempre me encara.
Se amanhã eu acordar venho aqui. Conversamos um pouco mais.
Até, meu caro, gravador. Até breve. 
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Noturno
 Conpuli



Natureza III

Daniela Marton
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Quebra-

cabeça
Daniella Chaves

 Sonho que se sonho só
 é só um sonho que se sonha só

 mas sonho que sonha junto é realidade.
Raul Seixas

“Eu estou em mim”.

Foi o que pensei ao me levantar para sair. De onde eu estava, via uma lixeira
tombada. Aquele lixo espalhado pelo caminho e pela grama, vulnerável, exposto e
desconstituído me fez duvidar da minha presença. Resolvi me sentar novamente.
Fiquei inquieta, desagradada com a ideia de que aquele lixo tinha perdido sua
identidade ao ser esparramado. Passei alguns minutos tentando identificar cada dos
pedaços do lixo. E olhando para cada um individualmente percebi que na verdade
todos estavam aliviados. Fui pra casa pensando em como era importante pra mim
ser inteira. Passei mais da metade da minha vida acreditando que tudo se resolveria
quando eu deixasse de ser partes. Durante todos esses anos nunca entendi porque
elas não formavam uma só carne.

Eu desconfiava das minhas partes. Elas não gostavam de estar em mim.

Ao me deitar naquela noite não saberia dizer qual foi meu último pensamento antes
de fechar os olhos. Em algum momento comecei a ouvir uma voz recitando à
distância repetidamente algo que eu sabia, mesmo sem nunca ter lido, serem
versículos da bíblia: “Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há
pois muitos membros mas um só corpo. Se um membro sofre todos os membros
padecem com ele; e se um membro é tratado com carinho todos os outros se
congratulam por ele”. Quando a voz finalmente se aproximou, consegui ver que meu
corpo tinha sido desmembrado. Miolos, tripas, mãos e pés arrancados, livres uns
dos outros. Eles sentiam paz. Eu fiquei em paz.

Na manhã seguinte saí para encontrar alguém que executasse meu sonho.



“Sob a exigência habitual de produtividade, à sombra do medo estilhaçante e à luz da
possível iminência da morte, o curta busca personificar o medo e as gramas. Quer
dizer, gamas, de valores que ele atribui em si e em ti, ao dizer em violinos cortantes
e cellos armantes.
A obra evoca por meio da palavra em desuso e das materialidades que nos cercam
atualmente, tais quais, aplicativos, aparelhos e corpos, o vermelho sangue das cenas
e a movimentação dos corpos, a materialização do medo. Contrariando a ordem
cronológica e afastando a razão, através do whatsapp. Quanto à trilha sonora
original, Telephone é o emaranhado de informações que duelam e revidam entre si
no picadeiro do fone esquerdo e do direito.
Uma contribuição do medo de agora para o medo do futuro, dançada e alvorada
nesse trepidar do dia dia, no terror diário de caos ignorado superficialmente, no
Brasil da pandemia de agora.

Link da obra: https://youtu.be/ItoIPG3KJpE 
Artistas: Vanessa Voskelis e Adriel Vinícius 

Telephone
Esse Tal
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Eis-me aqui,
Terror Noturno

Everton Cidade
 

Eis-me aqui deitado.
Abraçado em um crucifixo.
Sou o cavalo fixo
Do som.
Primeiro veio o silêncio.
Depois o Crac! Trac! Crac! Das patas
Subindo as escadas – schhhhhhh!
A língua serpentina sibila em hélice.
Na boca que é um rasgo com mau hálito.
Faltou luz hoje na vila e o curandeiro
Do armazém me disse em transe: _“Tenha cuidadoje!Hoje é noite daçoite!
Osapossuídosvenhem chupacrânio!”- Fiz um deboche de coice moxo e me vim.
É sexta santa e a páscoa ecoa. Aleluia de sábado, fiquei assustado.
Ofega, a criatura na porta do quarto. Se masturba, Se alivia, Defeca.
De faca, eu tenho coragem. Aqui, não tenho faca. Que dirá coragem dirá.
A porta abre. Uma cabeça entra onde nada mais se cabe. A sombra tomba.
E a cabeça tem belo rosto de anjo. E na esquerda, outro rosto de deusa.
À direita, tem rosto de leão. Esse, o mais bonito dos três.
O rosto de leão é o ativador do terror libidinal.
O estrondo: BOOM!BOOM!BOOM! Porta aberta. Portal aberto.
“_Meeeniinooo, éssssss uma obra primaaaaaaaa!” A voz fio desencapado
Do filho sacrificado. Do pastor rejeitado. Me deixa como que afogado.
Adormecido. Medicado. E eu quero ser invadido. Eu quero ser machucado.
Se aproxima. Dorso de Apolo. Patas de cabra. Deita ao meu lado como bem casado.
Aroma de mel e café de suas ventas. De sua coriza igual coca coriza.
As três cabeças giram carrossel. Suas mãos-garras abrem meu peito.
As três línguas lambem meu coraçãozinho com defeito.
Uma cabeça. Três rostos. Uma voz: _“Línguaaa é fffaca de girar crrrâniommmm pra nóssssss.”
Com um dedo-unha a criatura abre um buraco no meu crânio e usando
Sua dentição como torniquete enfia ali sua língua chupando-me.
O crucifixo de mim para o cosmos. Flutuando.
O quarto se enche de cores cintilantes.
Em púrpura estou volitando.
Mesmerizado em gozo não me movo.
Agora sei que sempre fomos amantes.
E mereço esse amor. Esse uso reuso.
Me vem o êxtase em refluxo.
Meu corpo agora é cor.
E eu esqueço como me pareço.



Nós que aqui
estamos por vós

esperamos
Francisco Éverton Pereira 

 Ao pensar sobre o que escrever relacionado ao tema terror, recorri à opinião do
“pequeno Éverton” e perguntei a ele se gostaria de me dar alguma ideia. Ele era tão
medroso, que disse: “tio, cê não tá com medo de falar do que você não conhece? ”.
Apesar de temer até a própria sombra, o pequeno Éverton foi cirúrgico em seu
argumento. O que aterroriza as pessoas vem daquilo que, na maior parte do tempo,
elas não conhecem.
Falar sobre o oculto pode ser um problema devido a nossa linhagem judaico-cristã.
Tudo que é “trevas”, vem do “Senhor das Sombras”... Narrativas como estas estão
nas nossas vidas desde nossa primeira infância. Mas, já que é pra “pôr o dedo na
ferida”, convido você leitor a vestir sua melhor mortalha e passear comigo pelo
cemitério São Miguel da cidade de Anápolis, em Goiás, e refletirmos juntos sobre a
arte tumular.
Sim!!! Os cemitérios são verdadeiros museus a céu aberto! Cada elemento visual tem
seu significado para os ritos de passagem da vida para o além. O cinema aborda
essas características de forma muito rica. Quem de vocês nunca se arrepiou ao
assistir a Madrugada dos Mortos, ou Arraste-me para o Inferno? Quem não se
apaixonou pela melancolia do vampiro Louis de Pointe du Lac de Entrevista com o
Vampiro, ou virou os olhos para o Drácula de Bram Stoker lambendo a navalha suja
de sangue?
A morte por si só já provoca uma sensação desesperadora. A pergunta filosófica
“pra onde vou?”, traz consigo um peso gigantesco nas costas do ser vivente. E a
arte tumular retrata tudo isso que as narrativas da vida dizem a respeito da morte
e da nova vida no além. 
Devo confessar-lhes que também me inspirei a escrever sobre esse tema no Tik
Tok! Sim meus amados mortais, além do nosso Hamletiktoker (perfeito! Zero
defeitos! Dono do meu coraçãozinho de gelo) e dancinhas famosas, há um perfil que
se chama Necrotur que mostra muito da arte tumular do cemitério da Consolação,
na cidade de São Paulo. 
O mais incrível do conteúdo, é perceber que os nossos cemitérios deveriam, sim,
ser mais visitados! A beleza das artes, do simbolismo e dos elementos que
constituem o paisagismo natural e arquitetônico são centenários, mostrando nossa
influência europeia, judaico-cristã, gentílica em alguns poucos (porém ricos) casos.
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Mas aí você deve estar pensando: em todo o Brasil existe essa riqueza de arte
tumular? E eu te digo: sim! A beleza da arte tumular não está exclusivamente nas
esculturas que nos fazem pensar se aquilo é de pedra sabão ou mármore mesmo,
mas sim nos seus significados.

Logo na entrada do cemitério São Miguel, nos deparamos com um grande símbolo
de morte e de dor: a cruz. Apesar de sua representação ter uma ligação direta
com o cristianismo, a morte na cruz era uma prática muito usada pelo exército
romano durante a expansão do império. O formato da cruz pode até mudar, mas
seu significado está atrelado a redenção. Aquele que morria na cruz, era punido
por um grande crime, era o pior dos mortais. Por isso, o cristianismo se apropria
deste símbolo, mostrando que o “filho do homem, morreu de morte de cruz mas
redimiu os pecados do mundo inteiro”.



Ao entrar no cemitério, logo à direita, nos deparamos com uma belíssima
construção em mármore e metal. Um jazigo familiar. Nele imagens de pessoas,
representando aquelas que ali estão enterradas. Imagens leves, que transmitem paz.
Abaixo de cada escultura, dizeres que nos lembram de elementos fundamentais para
uma boa vida: caridade e trabalho. Certamente, esta deve ser uma família conhecida
na cidade de Anápolis, pois jazigos muito próximos à entrada do cemitério remontam
a tempos antigos da mesma.

Logo após esse encontro com a reflexão sobre a vida e o levantamento de
hipóteses sobre aquela família, fui à busca de elementos incomuns naquele lugar.
Afinal, nem só de cruzes e oblações são feitos os cemitérios! E depois de vagar
tempos por aquelas alamedas, me deparei com representações curiosíssimas. 
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O túmulo de um piloto. Sobre ele, uma construção que lembra hélices de um avião
ou de mísseis. Uma linda mensagem feita possivelmente pela família enlutada daquele
que serviu sua pátria nas forças armadas. Este historiador teve vontade de saber
mais sobre aquele indivíduo, que em vida provavelmente foi alguém muito popular
entre os seus.

Ali perto, me deparei com uma representação muito bonita: uma musa. Seu corpo
muito torneado e cheio de formas, uma bela mulher, daquelas que só imaginamos que
existam nos trabalhos dos artistas renascentistas. Característica marcante desta
obra sem dúvidas, é o tecido sobre o seu corpo. Ele parece se movimentar ao
vento, como também os cabelos que ela tira do rosto.



A serenidade que a imagem transmite é incrível, levando paz àqueles que ali
descansam. Se amavam a arte, não saberemos, mas que repousam com as bênçãos
de uma bela escultura, isso é fato.

Nas alamedas de cima, uma construção um tanto curiosa para uma cidade tão
cristã. Sob o sol da cidade de Anápolis, no jazigo de mais uma família que
provavelmente é formada por muitos membros julgando a quantidade de pessoas ali
já sepultadas, me deparo com uma pirâmide. Prezado leitor, imagine como ficou o
coração deste historiador ao se deparar com o maior símbolo de poder do Egito
antigo! Eu poderia facilmente gravar uma aula sobre essa temática naquele lugar. No
mundo antigo, apenas os Faraós e alguns poucos e selecionados membros familiares
eram enterrados naquelas que ainda hoje fascinam a nossa imaginação.
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A hipótese levantada por mim, é que provavelmente nesta família deve haver
membros pertencentes à maçonaria, pois a pirâmide também é símbolo de retidão e
equilíbrio. Mas independente disso, descansam ali pessoas guardadas por “Rá”. Para
finalizar essa epifania histórica, um sincretismo: observem a pequena “cruzinha” na
base do prisma. 

Caminhando pelas ruas de cima, e finalizando meu passeio, não posso deixar de citar
as portas e os portais. Esse é um elemento muito utilizado para representar a
morte. Depois da vida, só saberemos o que vai acontecer se morrermos. Eu não sei
vocês, mas no momento, eu não tenho a menor pressa de atravessar esse portal!



Piadas de tio do pavê à parte, observem como a mão junto ao portal é convidativa.
A ideia de ir para o paraíso cristão é uma das muitas interpretações que os portais
transmitem. A mensagem cristã que diz: “eis que estou à porta e bato”, também é
uma forte referência.

As muitas representações do Cristo vivo, morto e ressuscitado neste cemitério
estão espalhadas por todos os cantos, mas a representação da porta é algo muito
chamativo e desperta a curiosidade de quem vê.
Pois bem, meu querido mortal! A mensagem final que deixo a vocês é: visitem os
seus cemitérios. Do além, só saberemos quando fizermos a passagem... Mas até lá (e
que esse lá demore muito a acontecer!), que possamos aprender a contemplar a
beleza e a grandeza da arte tumular. Beijos de luz a todos! Tenham uma boa morte! 30



Psiônica
Gaby Flôres

Não olhe para trás
Apesar de querer

Nessa altura você já pode sentir
Não olhe

A presença dele é leve, mas impactante
uma sombra

Que sobe pelos seus ombros
Do meio das costas até abraçar seu corpo

Não olhe para trás
Não adianta engolir seco

O pó da sua própria futura múmia
Não olhe para trás

Você é reconhecido, analisado por ele
Seus menores eu's

Quantos desejos profanos
Que tremem desde a sua infância
E surgem em lapsos hoje, rápidos

Trancados num quarto
Eles ressurgem agora para a margem

Não olhe
Você pode tentar correr para esquecê-los

Tente correr agora!
Você não pode.
Ele está atrás

Te prendendo no passar lento
Em sua falta e excesso de luz

Não há como se mover
Ele te olha a nuca de pele

Está esfriando?
Não adianta engolir seco

Não olhe para trás
Tudo agora é transparente

Ele vê as estrelas por dentro de você
O amor que você doa



Suas caridades sorridentes
E os vermes que te corroem as mãos com nojo de tudo que você pensou fazer com

elas
A alucinação antes de adormecer

A arte que encobre seu impulso assassino
Não olhe para trás

Ele toca seus ombros em acolhimento
Porque sente como você é tão bom

E assustadoramente mal
Você sente na fibra mais visceral de seu espírito dualista

Que agora está acometido de sombra e segredo
Ele está te chamando e dizendo

Te corrompendo com a informação
Expelindo com um hálito de luz em meio a um corpo de sombras

Um pavoroso contrato
Agora você sabe

E jamais esquecerá
Jesus é também o diabo
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“Uma mão desliza para uma direção, enquanto a outra instintivamente segue para o
outro sentido, o corpo insiste em reagir antes mesmo de coexistir, seja pela
fricção, ou pela fruição, o elo entre a cólera e o ser, desmistifica e não evidencia
o entrave ali exercido. Uma maneira de carregar o peso da minha própria sombra e
deixar com que ela se torne um projétil para aqueles que estão do lado de lá.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZAP3ofpJTM8

Reminiscência

Intransiente

Hélio Tafner

https://www.youtube.com/watch?v=ZAP3ofpJTM8


 Limite
J.P Schwenck

A cadência dos clarões fantasmas
Os monstros geométricos 
A quimera gigante no céu 
Árvores em negativo fosforescente 
Um pedaço de sorriso morto uivando no mar.

O sabático trauma terapêutico
A ciência do infinitivo
As cabeças afogadas em ondina 
Os cavaleiros de fogo e mel.

O trem fantasma só de ida sem nem mais voltar
O sugador de almas com fome
O canibal demoníaco poliquântico
O terror sanguinário de barba e dentes.

O copo de veneno em cima do piano
O buraco negro suprematista
Uma canção que já passou
O campo de força eletrizado.

E os pedaços do espelho que espalharam-se no chão ao atravessar
E as paredes que te fecham pra te esmagar
E o seu corpo que te prende e tenta te devorar
Até desmaterializar
Prendendo o limite das coisas que trancamos pra não mais lembrar.
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“Tudo é único em Anna Varney Cantodea, a cantora e compositora alemã que
responde pela banda-de-uma-mulher-só Sopor Aeternus & the Ensemble of Shadows.
Já sei, você não faz a menor ideia de quem ela ou a banda sejam, nunca ouviu nem
uma de suas músicas ou assistiu aos poucos clipes disponíveis em seu canal no
YouTube.
Adianto que Anna Varney ficaria muito zangada comigo se eu fizesse de seu perfil
um objeto que se encaixasse em uma gaveta facilmente identificável. Essa recusa a
que ela se entrega - visual, física e musicalmente - é o que torna único tudo que a
ela se relacione.
Preâmbulo dado, atiçada sua curiosidade? Senhoras e senhores, apresento-lhes Anna
Varney Cantodea, the Mistress of Shadows.
Contextualizando: o nome Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows é uma
evocação à morte (o Sono Eterno) e aos desencarnados (o Elenco de Sombras,
que ela credita como inspiração tanto para sua música como para apoio contra a
depressão da qual sofre).
Há pouca informação sobre sua vida, sua formação musical ou quem ela era antes
de se tornar Anna Varney, ou AVC, como costuma autografar em seus discos,
vendidos exclusivamente sob encomenda, na Amazon (surpresa!) ou pelo portal
alemão FanTotal. Em suas entrevistas, concedidas raramente e sempre apenas
sobre seu trabalho, Anna Varney não fala sobre sua vida pessoal, muito embora já
tenha mencionado depressão, pensamentos suicidas e misantropia severa. O que ela
fala é, em parte, sobre suas referências: os filmes de terror com Vincent Price,
a poesia de Edgar Allan Poe, a música barroca. Por outro lado, sinceramente: que
interesse o público deveria ter sobre a vida privada de qualquer artista? O que
interessa é o trabalho, o modo como o artista se expressa; o resto deveria ser
irrelevante, concorda? A própria artista já se manifestou sobre isso ao declarar
que "tudo o que eu tenho a dizer está na minha música".
E que música, senhoras e senhores. Imaginem, apenas imaginem flautas, címbalos,
violinos e tambores de sonoridades barrocas misturados a uma voz ora lamentosa,
ora irônica, ora desesperada, ora grave e cálida, ora aguda e límpida, ora rascante
e gutural. O gênero musical que mais se aproxima (mas não exaure) do trabalho de
Anna Varney é o Darkwave - sonoridades inspiradas no barroco e no gótico, um
sintetizador aqui e ali, letras em tons soturnos, evocando temas comuns à literatura
de terror (que viceja nos séculos XVIII e XIX), como melancolia, apatia, dúvida, figuras 

Célebre

anticelebridade

 Jader Corrêa



míticas, morte, agonia, processos mentais dolorosos e situações e ambientes
depressivos como enterros e cemitérios. Mesmo assim, não é possível resistir à
beleza de cada faixa de seus discos - vinte e cinco, entre discos de estúdio, EP's e
remixagens.
Anna Varney canta e compõe? Nem sempre. Um grande número de faixas é
instrumental. A ausência da voz nos permite apreciar com mais acuidade o talento
excepcional da compositora. Há, também, as covers: oito faixas em três álbuns
diferentes onde os arranjos das canções originais são revistos e se transformam
em novas canções, como é o caso da versão em latim para Das Model, do
Kraftwerk, e Hello, do Lionel Ritchie. Além destas, nove das onze faixas de Poetica
(2013) são poemas de Edgar Allan Poe (1809-1849) musicados por ela. 
Visualmente, Anna Varney se desloca no espaço como uma dançarina de Butoh. Sua
maquiagem, sempre muito carregada e expressiva, também evoca a dança
contemporânea japonesa. Só que ela vai além, agregando elementos, cores e
ambientações comuns ao gótico, com um resultado que ora fascina pela delicadeza,
ora provoca repulsa, ora as duas coisas ao mesmo tempo.
O design de seus discos segue a mesma tendência delicada-repulsiva-bela-estranha.
Ao longo da discografia, os projetos gráficos contrapõem uma agressividade punk
(Strange Thing to Say, Children of the Corn e The Island of Dead) com uma
perturbadora e soturna beleza (Mitternacht, Have You Seen This Ghost, Poetica e
The Spiral Sacifice). Como se não bastasse, quem adquire seus álbuns em pré-venda
ou lançamento recebe mimos como camisetas, álbum de fotos e autógrafos com
uma letra caligráfica das mais belas que já vi. Os clipes já lançados lembram em
beleza e estranheza o trabalho de Floria Sigismondi, fotógrafa e diretora ítalo-
canadense.
Esse resultado místico, aterrorizante, repulsivo, delicado, fascinante, no entanto, não
é alcançado sozinho. A produção envolve convidados: músicos, coralistas,
fotógrafos e designers de primeira, como a ilustradora russa Anastasiya Chyringa,
que executou o trabalho visual deslumbrante do álbum Mitternacht, de 2014.
Segundo a artista, cada disco encerra uma história em si. The Island of the Dead
(2020), o lançamento mais recente, por exemplo, trata do afastamento doloroso de
duas pessoas, uma delas ela própria. Em The Spiral Sacrifice (2018), Anna Varney
retrabalha a sonoridade do álbum que mais detesta (em suas palavras, um "inaudível
pedaço de merda") - fez isso por reconhecer que The Inexperienced Spiral
Traveller (1997) tem lá suas qualidades e estas mereciam um tratamento melhor.
Mas é em Poetica (2013) que, a meu ver, se dá o encontro de todas as
características únicas de Anna Varney e sua obra. Ao musicar poemas de Edgar
Allan Poe, a artista alcança um máximo da beleza soturna e melancólica sobre a qual
sua arte se debruça. 
É claro que eu tenho preferência por algumas faixas de toda a discografia, para
citar apenas três In der Palästra, Daffodils e Inschrift-Epitaph. É claro que já vi os
clipes de Children of the Corn (música e disco que emprestam o título de um conto
de terror de Stephen King) e Strangest thing to say umas cem vezes. É claro que
considero seu visual absolutamente fantástico. E é claro que recomendo a vocês,
fãs do terror e do gótico, se ainda não a conhecem, que conheçam - ela é a
célebre anti-celebridade por excelência.
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A verba da
providência

Jeferson Ilha 

Precisamos conter esses índices da previdência!
Cada vez tem mais velhos no mundo.
Não vamos pagar o que a população tem direito.
Precisamos continuar desviando verbas livremente.

Já sei: aposentadoria somente aos 80 anos
Ou morrer trabalhando...
Mas esses velhos insistem em viver mais!
Calma, o monopólio farmacêutico está lucrando.

Ainda não é bom. Libera as armas
Pelo menos os pretos vão morrer mais facilmente
Sem a culpa recair pra cima do governo.
A polícia faz muito escândalo. É pá pum!

O foco agora é eliminar os velhos,
Um problema de cada vez, deixa os pretos pra depois.
Não podemos perder a verba da previdência.
Eis que então, surge milagrosamente um vírus natural.

E libera as escolas, quero ver mais pobre morrer!
Querem verba sem trabalhar, a esse privilégio
Só eu tenho direito. Deleite condensado é pra quem pode.
Apascentar e sugar toda a imbecilidade desse gado acéfalo. 
Até que restem apenas os burros de carga.

(Não é terror, mas é terrível)



O banho do
pecado

João Vitor Xavier dos Santos 
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“ATENÇÃO, ATENÇÃO: INFORME DE UTILIDADE PÚBLICA, VOCÊ E SUA FAMÍLIA
CORREM PERIGO, REPITO, VOCÊ E SUA FAMÍLIA CORREM PERIGO. PERMANEÇAM
EM SUAS CASAS ATÉ RECEBEREM NOVAS ORIENTAÇÕES. ESTÃO PERMITIDOS
NAS RUAS APENAS OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS ESSENCIAIS. LEMBREM-
SE QUE ESTAMOS MONITORANDO TODAS AS MOVIMENTAÇÕES. ESTÁ
AUTORIZADO O USO DA FORÇA PELAS TROPAS DE SEGURANÇA. AQUELES QUE
DESOBEDECERAM ESTARÃO SUJEITOS TAMBÉM ÀS PENALIDADES PREVISTAS EM
LEI. FIQUEM ATENTOS AO TOQUE DE RECOLHER... FIQUEM ATENTOS AO TOQUE DE
RECOLHER. ESSAS ORIENTAÇÕES SÃO PARA SUA SEGURANÇA. O GRANDE IRMÃO
ZELA POR TI”

- Aaaaaaaahhhhhhhh!! Eu não aguento mais. Desliga essa merda, desliga. Anda porra,
agora, desligaaaaa !! - Você sabe que não dá. - Então faz alguma coisa, não aguento
mais. - O que você quer que eu faça? - Não sei, faz alguma coisa, faz agora.... 
Como que por reflexo alcanço o controle da Tv e abaixo o volume, mesmo sabendo
ser inútil. Trinta segundos depois a mensagem recomeça, mas não antes do aparelho
restabelecer automaticamente os níveis sonoros. 
ATENÇÃO, ATENÇÃO: INFORME DE UTILIDADE PÚBLICA... 
- Meeeeerrrrddaaaaaaaa! Não aguento mais! Infernooooo! 
...PERMANEÇAM EM SUA CASA ATÉ RECEBEREM NOVAS ORIENTAÇÕES. ESTÃO
PERMITIDAS... 
- Aaaaaaaaahhhhhhhh!!! - conforme ela grita, sai correndo procurando fugir da
fonte sonora. O volume da Tv aumenta de forma proporcional à amplitude dos seus
berros. – BLAM! - a porta bate com força após ela adentrar o banheiro. Cinco
segundos depois o seu telefone celular dá prosseguimento ao anúncio 
...AQUELES QUE DESOBEDECEREM ESTARÃO SUJEITOS TAMBÉM ÀS PENALIDADES
PREVISTAS EM LEI.... 
Caralhoooooo!! Me deixa, eu não aguento mais, Aaaaaahhhhhhh! 
Escuto o telefone celular se espatifar após ser arremessado com toda a força
contra a parede. 
...FIQUE ATENTO AO TOQUE DE RECOLHER....

Covid 19xx

 Leandro Pezão



Após a quebra do telefone, o volume da Tv aumenta de forma ensurdecedora. Ela
sai correndo do banheiro. -Infernoooooo!! Me deixa em paz- e se lança de cabeça
contra a parede. 
...ESSAS ORIENTAÇÕES SÃO PARA SUA SEGURANÇA... 
Observo estupefato aquela situação. Fico ali parado, em choque, aguardando ela se
levantar (ou ao menos se mover). Os trinta segundos que antecedem uma nova
repetição do comunicado duram uma eternidade. Fico na dúvida se realmente
escutei o seu pescoço estralar no momento do impacto. ATENÇÃO, ATENÇÃO:
INFORME DE UTILIDADE PÚBLICA. VOCÊ E SUA FAMÍLIA CORREM PERIGO... 
Desperto do meu estado de choque e corro até ela, que permanece imóvel. A
pulsação está muito fraca, não consigo perceber seus batimentos e nem a
respiração, ela está empalidecendo. 
...LEMBREM-SE QUE ESTAMOS MONITORANDO TODAS AS MOVIMENTAÇÕES, ESTÁ
AUTORIZADO O USO DA FORÇA PELAS TROPAS DE SEGURANÇA... 
Procuro por uma garrafa de álcool, despejo quase metade do conteúdo da garrafa
em uma flanela e retorno, pressiono o pano contra o seu nariz na esperança de
despertá-la. 
...ESSAS ORIENTAÇÕES SÃO PARA SUA SEGURANÇA... 
Percebo que ela não abrirá os olhos, seu corpo amolecido jaz no chão da sala.
Escuto o som distante de sirenes se aproximando lentamente. Em breve a polícia
chegará para me levar. 
... O GRANDE IRMÃO ZELA POR TI
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desespero
e agonia

Leandro Pezão



desencanto
Lídia Costa
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Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro.
Essa oração infantil aprendida nos tempos de catecismo hoje parece ironia.
Primeiro porque há anos eu não sei o que é deitar em paz, nem pegar no sono
rapidamente, e mais ainda, há muito tempo eu deixei de achar que segurança é uma
boa característica de vida. Ao ver o peito de minha esposa arfando sob a camisola
enquanto ressona, penso que ela sim deve considerar a segurança uma virtude.
Afinal, foi esse o prêmio que conquistei pra ela pagando o preço da minha própria
felicidade: segurança. 
Nessa redoma de segurança que, para quem observa de fora, também me serve de
abrigo, o medo preencheu cada pequeno vão onde o amor não fez morada. O que
um contador de meia idade com carreira estável, dois filhos na faculdade e uma
previdência privada a postos - para me segurar quando eu não mais puder vender
minha alma por oito horas ao dia calculando juros - tem para se preocupar? Meu
sorriso na coluna social de domingo, minha cadeira cativa na missa e meu título do
Country Club deveriam ser como um travesseiro de plumas pra deitar minha
cabeça já com poucos cabelos e dormir o tal sono dos justos. A redoma da
segurança é tão cruel que é recoberta de verniz pelo lado de fora, e desperta
inveja nos mais incautos.
Mas por dentro ela é toda espinho. Talvez seja a forma mais fácil de explicar a
origem de toda essa angústia? E essa dificuldade de encontrar ar pra respirar
mesmo num quarto climatizado em Perdizes? Há olhos que parecem me observar no
escuro, me esperando dormir. O escuro parece mais escuro, quase denso, uma
névoa que adentra meus pulmões e me afoga em trevas. O suor frio, a pupila
dilatada, a respiração ofegante, a dor física do medo. Medo de quê?
Cada pequeno barulho, o gato arranhando a porta pra entrar ou o vento que
assovia na janela, podem ser os demônios à minha espreita tentando me arrastar
para o inferno em morte. Meus músculos retesados me fazem pensar se o inferno
seria um lugar tão ruim, ou se é apenas um quarto vazio com uma lixeira no canto
onde todos os meus sonhos foram jogados fora. 
Ouço passos. Penso se não são os passos da morte, e me revolvo por um momento
entre o medo do último golpe e a vontade de me arremessar em suas túnicas e ser
levado para um lugar ainda mais escuro. 
Num breve eterno momento de semiconsciência eu sonho com o cheiro dos seus
........
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cabelos, com a sua voz, com o sal da sua pele e do suor que escorria pelas suas
costas. Nos breves momentos em que o grave da sua voz fazia arrepiar cada
parte do meu corpo numa vibração uníssona, e onde me atrevi a ser a Dulcinéia e
você meu Dom Quixote. Doces momentos interrompidos com a força de mil
moinhos que te levaram pra longe.
São três da manhã e sou puxado da cama de plumas dos meus sonhos juvenis e
atirado novamente num poço de lodo. Não era a morte, seria doce demais. É
novamente aquele intruso que vem toda noite dançar sobre as minhas dores, como
brasas de fogueira que se revolvem sobre minhas feridas abertas. Seus olhos
vermelhos estão próximos aos meus, parece que sinto sua respiração em meu
pescoço. Me sinto completamente paralisado, não consigo mover sequer um
músculo sob o peso de sua pele áspera e seus dentes afiados que se mostram num
sorriso que nada mais é do que uma demonstração de força. Com um só
movimento ele tranca minha voz e me retira o ar dos pulmões. Só a adrenalina
descarregada pelo meu cérebro cansado ainda faz o meu coração pulsar
acelerado por segundos que são pequenas eternidades. 
E, tão rápido quanto ele adentrou minha mente, ele se vai, deixando meu corpo
cansado encharcado de suor na cama. Estou novamente sob a luz pálida da lua que
entra pela veneziana e o mundo é de novo o silêncio da rotina e do habitual. Algumas
preces saem, sussurradas de maneira automática, de meus lábios ressecados.
Preces decoradas recitadas a uma força maior que nunca me pareceu grande pra
me livrar de mim mesmo.
Amanhã ele volta.
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Lamento, pranto e
angústia rasgam

sombras coloridas 1

Maria Luiza Apollo

Tiago Bayarri



Lamento, pranto e
angústia rasgam

sombras coloridas 2

Maria Luiza Apollo

Tiago Bayarri
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Lamento, pranto e
angústia rasgam

sombras coloridas 3

Maria Luiza Apollo

Tiago Bayarri



S.O.S
Nana Castilho
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Na mata, buraco
que anda, engole

PC



Verso
PC
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Era noite de Halloween. E desta vez, as ruas estavam bem mais vazias se
comparadas ao ano anterior. Ainda eram vistas fantasias andantes, crianças
gritando e algumas balas de jamelão perdidas no gramado. Mas nada superava a
tensão e a preocupação que dilaceravam os corpos dos pais. A presença do
Assassino de Liverpool estava mais confirmada do que o bom velhinho em dia de
Natal. E ele estava prestes a fazer mais uma vítima, só nos restava aguardar.
Eu e Bento achamos melhor passar a noite juntos. Fizemos o dia de horror ser um
pouco mais romântico, com uma boa saga de filmes clichês, pipoca caramelizada,
pirulitos de chocolate na porta à espera dos pestinhas e um sexo previsto durante
o amanhecer. “Qual puta veremos morrer primeiro?”, disse ele.
Há quase um ano, eu tenho o namorado mais incrível do mundo. Além de ser
extremamente gostoso e intenso, vejo que Bento é um rapaz extraordinário. Nos
conhecemos no colegial, ele era novato e logo se tornou mais um no meu grupo de
amigos. A gente foi se conhecendo melhor e os nossos encontros atrás da escola
foram se tornando momentos mágicos seguidos de gozo e prazer em cima de
nossas camas. Mas não é só isso, Bento foi muito importante e esteve nos
momentos em que mais precisei: o dia que me arrancaram do armário e a morte da
minha melhor amiga, Beth. Ambas provocadas pelo Assassino, a única certeza que
tenho.
Até quatro meses atrás, ninguém sabia do meu relacionamento com o Bento, apenas
meus amigos. Mas por causa de vídeos que foram gravados e divulgados no Festival
da Primavera, a escola inteira e os meus familiares souberam da minha orientação
sexual. Doeu muito. Mas Bento não desistiu de mim e me apoiou inteiramente neste
momento e no dia da morte de Beth. É imensurável descrever a dor quando vi o
seu corpo flutuando e o seu sangue dançando juntamente com as águas da piscina.
Nunca imaginei que durante os meus 27 anos, eu poderia passar por isso. Ali, eu tive
certeza que eu seria um dos próximos alvos desse desgraçado. E fui.
A campainha tocou e Bento logo foi atender achando que era mais alguma criança
chata querendo os doces que nem prometemos. Quando percebi que tudo silenciou,
meu namorado estava servindo de refém para o Assassino. “Solta ele agora!”, foi a
primeira coisa que eu pensei. Com os olhos cheios d’água, Bento me pediu para que
pudesse ter calma e que aquilo tudo iria passar, mas não conseguia esconder sua
aflição diante daquele caos. “Acha mesmo que iria se safar dessa, Bernardo?”,
perguntou o desgraçado. 

Quer ser feliz comigo

ou quer ser feliz

morto?

 

 

Rafael Campos
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Eu conhecia aquela voz de algum lugar. Com uma máscara semelhante à do
“Ghostface” e uma túnica preta, eu tinha intuição de que aquele tom não era tão
estranho para mim. Pedi novamente para que o soltasse e ele não acedeu. “Então é
mesmo amor isso que você sente?”, ironizou o Assassino. Logo eu lembrei, se
tratava de um conhecido. “É você, Enzo?”
Percebi que antes que eu terminasse a pergunta, a mão que segurava a faca
apontada para o tórax de Bento tremeu. “E quem mais poderia ser?". E antes
mesmo que a dúvida pairasse sobre aquela sala, o Assassino empurrou quatro vezes,
ininterruptamente, a faca no corpo do meu namorado. Ele gemeu, o sangue
derramou e Bento caiu prostrado sobre aquela figura que tirava sua vida. Eu só
lembro que eu gritei, gritei e corri para que eu pudesse segurar Bento. Naquela
hora, nem pensei que alguém próximo de mim pudesse estar armado, minha
prioridade era o meu amor.
“Vai ficar tudo bem, amor”, era o que ele me dizia sem muitas esperanças. Quando
retomei a consciência - estando ali por tempo indeterminado com a cabeça de
Bento no meu colo - corri para buscar o telefone mais próximo para falar com
alguma emergência, pois mesmo que Bento já sabia do seu fim, eu não queria que ele
sentisse dor. “É isso que você está procurando, Bê?”, disse o Assassino com a
máscara do “Ghostface” sobre a mesa.
Enzo era um dos meus colegas no colegial. Antes da chegada de Bento, nos
relacionamos algumas vezes, mas não assumimos nada. Era passageiro. Ele tentou
chegar em mim outras vezes ou no Bento, mas os dois hesitaram. Provavelmente
ele já sabia do meu relacionamento e da seriedade que havia. Aurora me dizia que
Enzo odiava o meu namoro e que não aguentava nos ver juntos. Eu ria de algumas
situações porque não tinha responsabilidade nenhuma de agradá-lo. No dia em que a
classe toda soube que eu namorava com o Bento, ele me abraçou e disse “que se
fosse a gente, isso não teria acontecido”. Eu nem dei bola para o que dizia, tava
muito mal.
“Você ainda não me respondeu se é mesmo amor que você sente?”, disse Enzo,
levantando da cadeira com a faca imersa em sangue apontada para mim. Logo, o
desgraçado apressou os passos na minha direção e eu corri. Meu coração
acelerava forte e se confundia com o barulho do coturno dele sobre a madeira.
No sexto degrau, eu senti uma mão quente sobre o meu calcanhar e debrucei
imediatamente sobre as escadarias da minha casa. Como hábito de defesa, me virei
e os nossos olhos se encontraram. Acho que naquele dia, nunca lembrei de uma
quantidade tão grande de personagens psicopatas vistos em filmes de terror. A
lágrima que molhava sua pálpebra inferior e o vermelhidão que coloria a esclera me
faziam imaginar claramente que eu estava em uma cena de horror. O Enzo tinha um
ódio.
Em vez dele direcionar a faca para o meu peito, me cheirou e lambeu minha face.
“Se você não resistir, eu posso ser bonzinho contigo”. Quando percebi que o meu
joelho se localizava próximo aos seus genitais, segui com força e o empurrei para
que eu pudesse me livrar daquele pesadelo. Gemeu forte e caiu alguns degraus
abaixo. Aproveitei e me escondi no baú do quarto dos meus pais. E tentei fazer o
mínimo de barulho possível, deixei até minha respiração mais amena. Eu precisava me
.



livrar daquilo.
“Poxa, Bernardo, sou eu! Enzo. Você me prometeu tantas vezes que iria ficar
comigo, mas só chegou o principezinho para você me largar”, dizia ele, passando a
faca por todos os quartos enquanto andava no corredor estreito. “Mas achei que
o que seria passageiro, está durando até muito e eu não tenho paciência para essa
viadagem”, Enzo começou retornar pelo caminho e passar novamente a faca nas
portas brancas. "Infelizmente tenho que tirar todas as pessoas que você ama, para
que finalmente possa me notar. Pensei que com a reprovação da família sobre sua
sexualidade ou a morte da Beth, te afastaria dele. Então depois da sua amiga, eu fui
no alvo. Agora eu estou aqui, lhe dando mais uma chance para o nosso amor. Quer
ser feliz comigo ou quer ser feliz morto?”
“Eu quero que você morra, desgraçado!”, apontei a arma em sua direção assim que
pisei novamente no corredor. Disparei e fui me aproximando para que eu tivesse
certeza de que as balas estivessem atravessando realmente o seu corpo. No
primeiro tiro, Enzo soltou a faca que a fez quicar pelo menos umas duas vezes,
creio eu. No terceiro, ele caiu no chão. E no quinto disparo, a arma cansou e os
olhos de Enzo se fecharam.
E antes que o sangue derramado penetrasse no carpete do corredor estreito,
pulei o corpo ainda quente do Assassino e fui atrás de Bento para salvá-lo.
Novamente, uma mão alcançou o meu calcanhar. "Eu só queria que você me notasse
e isto aqui ainda prova que sou visível pra ti", foram as últimas palavras dele.
Desci as escadarias e Bento já não respirava mais. O amor da minha vida se foi. E
hoje já fazem dois anos.
E mesmo que com o tempo tenha passado isso tudo, a noite de Halloween ainda me
assombra. E não importa o lugar em que eu esteja, sempre penso que o passado
pode me revisitar. E, às vezes, pode até ser o Enzo.
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O Demônio nas
Entrelinhas
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